
No สถานที ่ วนัท ากจิกรรม เวลา ชือ่ผูต้ดิตอ่ + เบอรโ์ทร

1
ชมรมเตา้เตอ๋ซิน่ซสีวนจตจัุกร ลานนาฬกิาดนิ 

(ประต ู2)
เสาร,์อาทติย์ 06.30-08.30 คณุพวงนภิรณ์ 081-3759188,คณุเพ็ญจันทร ์089-9687591

2 สวนลมุพนิี จันทร-์เสาร์ 06.00-07.00 คณุนพสทิธิ ์02-2841108

3
สวนเบญจสริ ิ(ขา้งปิรมดิหนา้สระน้ํา) ถ.สขุมุวทิ    

ตดิหา้งอมิโพเรยีล
อังคาร-ศกุร์ 07.30-08.00 คณุเซล 086-9341755

4
สวนเบญจกติ ิขา้งศนูยป์ระชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์

คลองเตย
จันทร-์ศกุร์ 06.30-08.00 คณุสภัุทรา ตันศริชิยัยา 093-0255150

5 ศนูยบ์รกิารสาธาณสขุบญุม ีสาธปุระดษิฐ ์55  จันทร-์ศกุร์ 17.45-18.15 คณุพัชรนิทร ์โสมวด ี086-330-8521

6 สวนเฉลมิพระเกยีรตพิระราม 9 ถ.พระราม 3 จันทร-์ศกุร์ 07.30-08.30 คณุรัชพล 081-8363145,คณุวรัทยา 081-6407972

7
สมาคมแตจ้ิว๋แหง่ประเทศไทย ซ.วดัปรก1 ถ.จันทน์

 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร
จันทร-์ศกุร์ 06.00-07.00

คณุจันทพิย ์089-9035665,คณุเจรญิรัตน ์ 063-2891563,คณุ

ธนณัฎฐ ์089-9233629

8 LPN โถงตกึ เอ ของลมุพนิเีพลส นราธวิาส-เจา้พระยา จันทร,์ พุธ, ศกุร์ 18.30-19.30
คณุศศธิร 065-9932932,คณุยพุนิ 081-6566302,      คณุอมุา

พร 093-2824561

9 สาธปุระดษิฐ ์ซ.49 จันทร-์ศกุร์ 17.15-18.30 คณุรณดิา ถาวรดํารงสนิ 096-8459499

10 สวนหลวง ร.9 ศาลาหนา้สวนญีปุ่่ น (ประตดูาวเรอืง) เสาร,์อาทติย์ 06.30-09.00
คณุพรพมิล 092-4454956,คณุอาภาศร ี085-9106999,คณุ

พรอ้มพรรณ 081-1747843,คณุธรีพงศ ์081-6115688

11 หมูบ่า้นรมิสวน จันทร-์ศกุร์ 17.00-18.00 คณุปวณีา 081-8362811

12 หมูบ่า้นเรอืงศริ ิสขุมุวทิ62 จันทร-์ศกุร์ 19.00-20.00 คณุพรพมิล 092-4454956,คณุเพ็ญประภา 02-3324836

13 สวนไทยญีปุ่่ น-ดนิแดง จันทร-์ศกุร์ 06.30-07.10 คณุจนิตนา ทองสวสัดิ ์ 094-496-9028

14 สถาบนัราชานุกลู(ศนูยส์ามวยั) ดนิแดง อังคาร,พฤหสั
17.00-18.30 / 

16.00-18.30
อ.อัยรนิทร ์091-5269424,คณุกติติร์ว ี063-8949549

15
ชมุชนวดัมะกอก ซ.พหลโยธนิ 1 ใตท้างดว่นวดั

มะกอกสว่นหนา้
จันทร-์ศกุร์ 11.00-12.00

คณุสจุติรา 081-3734112,คณุวรนุช 085-1379292,       คณุ

อดุม  084-7578727,คณุวราพรรณ 02-6170078

16 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ตกึพยาบาลทหารบก พุธ,ศกุร์ 11.00-12.00
พ.อ.ญ.จันทนา 089-6611078,คณุสภัุทรา 099-7452035,

พ.ท.หญงิ โอฬารกิา(แดง) 086-0223014

17 โรงพยาบาลรามาธบิด ีหนา้หอ้งประชมุอาร ีวลัยะเสวี จันทร,์พฤหสั 12.00-13.00
คณุวภิาพรรณ 085-4467700,นพ.พนัส 089-8971921,   ดร.

ฉลองขวญั 081-8338382

18 กรมสรรพากร ซอยอาร ี จันทร,์พุธ,ศกุร์ 17.00-18.00 คณุนติยา 081-7551819

19 วงัสราญรมย ์เยือ้งวดัพระแกว้ สนามหลวง จันทร-์ศกุร์ 07.15-08.00
คณุรัตนา 02-2224990,คณุอมรรัตน ์085-9009989,  คณุนาวนิ

 086-7787621

20 สวนรมณีนาถ จันทร-์ศกุร์ 07.00-09.00 คณุสภุรณ์ 081-8339729 

21
ชมรมขา้ราชการและครอูาวโุส (ชอศ.) กระทรวง

ศกึษาฯ ตกึมังคลาภเิษก ชัน้4
ทกุวนัจันทร์ 09.30-11.30

คณุสภุรณ์ 081-8339729 089-1519595,อ.อทัุย, อ.นภิา 

02-4662980

22 สํานักงานชมุชนหมูบ่า้นบวัทอง สดุซอย 5
ศกุร,์เสาร,์อาทติย์

,จันทร์ 17.00-18.00 คณุบปุผา 089-7768295,คณุฐติพิร 081-9667758

จันทร-์ศกุร์ 06.30-08.00 คณุนฤมล 084-9739256

เสาร,์อาทติย์
06.30-08.00 / 

16.30-18.00
ศ.ดร.สริมินพร 085-1615404

23 หมูบ่า้นกรนีวลิล ์ถ.ตลิง่ชนั-บางบวัทอง จันทร-์ศกุร์ 17.00-18.00 คณุกัลยา นราภรณ์ 089-6980109, 02-0583679

24 ศาลเจา้เหง้เจยี ถ.สวนผักซอย 19  ตลิง่ชนั  เสาร,์อาทติย์ 17.30-18.30 คณุจันธดิา ศยามล 086-7690089,คณุสรุยี ์094-9656255

25 สวนกัลปพฤกษ์กาญจนาภเิษก จันทร-์ศกุร์ 06.00-09.00 คณุพัชร ี086-3768199,คณุวรนันท ์090-5495642

26 สวนเกยีกกาย ตัง้อยูส่วนเฉลมิพระเกรยีตเิกยีกกาย จันทร-์ศกุร์ 06.45-08.00
คณุบญุด ี097-1842892,คณุพศิมัย เดน่ชาตพัินธ ์

089-1459576

27 ศาลเจา้แมทั่บทมิ ซอย9 อังคาร.พฤหสั.ศกุร์ 06.40-08.00 คณุวลัยลักษณ์ เมฆเกรยีงไกร 086-3726055

สถานฝึกร ามวยและกายบริหารเต้าเต๋อซ่ินซี กรงุเทพฯ

หมูบ่า้นชยัพฤกษ์-บางบวัทอง22
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No สถานที ่ วนัท ากจิกรรม เวลา ชือ่ผูต้ดิตอ่ + เบอรโ์ทร

สถานฝึกร ามวยและกายบริหารเต้าเต๋อซ่ินซี กรงุเทพฯ

28
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์(มก.) อาคาร3 ชัน้ลา่ง

 คณะศกึษาศาสตร์

จันทร,์อังคาร

,พฤหสั,ศกุร์
17.00-18.30 รศ.ดร.จติตนัินท ์บญุสถริกลุ 097-9892991

29 กรมชลประทาน ปากเกร็ด จันทร-์ศกุร์ 18.00-19.30
คณุยพุด(ีแตน๋) ขํากรณ์ 086-3995855,คณุศริวิรรณ วรีะรัตน์

ตระกลู 086-6684051

30 ศนูยนั์นทนาการเทศบาล นครนนทบรุี พฤหสั,ศกุร์
13.00-15.00 / 

08.30-09.30
คณุนพรัตน(์หมาย) 089-7715283,คณุสรุยี ์094-9665255

31 พระประแดง-สวนสขุภาพลัดโพธิ์ อังคาร,พฤหสั,เสาร์ 06.20-08.00 คณุรัชตภ์าสน ์081-6288150

32 ศนูยส์รา้งสขุทกุวยัสะพานสงู จันทร์ 11.00-12.00 อ.สจุนิดา 081-5661660

33 สวนพฤกษชาตคิลองจ่ัน จันทร-์ศกุร์ 07.15-08.30
คณุพรนุช จันยอ่ง 089-1339290,คณุสชุารัตน ์ภัทราดลูย ์

081-4944061

34
ชมรมผูส้งูอายเุตา้เตอ๋ซิน่ซ ีศนูยก์ฬีาบางขนุเทยีน 

ถนนพระราม 2 ซ.62

จันทร,์พุธ,ศกุร ์/ 

อังคาร,พฤหสั

06.30-08.00 / 

09.00-12.00

คณุปรนิทพ์ร 089-5202442,คณุอธยิรั์ช 089-5162442, คณุ

กมลรัศมิ ์084-4664451

35
บาหลไีฮ..สนามเทนนสิ หมูบ่า้นดสิคอพเวอรีบ่าหลี

ไฮ ลําลกูกาคลอง 4
อาทติย-์ศกุร์ 17.00-18.30 คณุนพดล 086-3027136

36 ศนูยพั์ฒนาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุหมูบ่า้นฟ้ารังสติ พุธ 15.00-16.00 คณุนพดล 086-3027136,02-5776605

37 ศนูยพั์ฒนาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุหมูบ่า้นปิยวรารมย์ เสาร์ 10.00-12.00 คณุนพดล 086-3027136,02-1502353

38 การเคหะทา่ทราย ทกุวนั 06.45-08.00 คณุสพัุตรา เปาอนิทร ์089-2544691

39 บา้นสวนรมิคลองบางมด ฝ่ังสระน้ํา รมิคลองบางมด
ทกุวนั / จันทร,์พุธ

,ศกุร์

08.30-09.30 / 

06.30-07.30
คณุงามภา ฐติพิรรณกลุ 086-4496965

40
บางแคพริมย ์บางบอน 3 (เยือ้งโรงเรยีนกรพทัิกษ์

ศกึษา)
อังคาร,พฤหสั,เสาร์ 16.30- คณุสวุรรณี 080-5247354,คณุสขิรนิทร์

41 สวนป่าเฉลมิพระเกยีรต ิร.9  (สวนสาทร) เสาร,์อาทติย์ 08.30-10.00 คณุฐานพร 084-9253244,คณุพัชร ี086-5243554

42 รมิน้ําสวนสาทร ถนนเจรญินคร 14 จันทร-์ศกุร์ 17.30-19.00 
คณุภาวณีิ ไพเราะเสถยีร 081-3184971,คณุสวุรรณี บํารงุสทิธิ

วงศ ์086-9019045

43 การเคหะฯ พระราม 2 เขตบางขนุเทยีน อังคาร,พุธ,ศกุร์ 10.00-12.00
คณุพรนภัส ลิม้ป์โต๊ะสวุรรณ 087-5517158,คณุฐานกิร เตชะ

เอราวณั 081-3713408

44 ไอคอนสยาม เขตคลองสาน ธนบรุี จันทร์ 06.00-07.00 
คณุสรุยี ์ ชรนิรัตนา 081-4420833,คณุวนัด ีเลีย้งภักษาหาร 

086-8822849

45 วงเวยีนใหญ ่กรงุธนบรุี พุธ,ศกุร์ 05.45-07.00 
คณุสนุยี ์ตาคะนานันท ์096-8793148,คณุทองพมิพ ์คลา้ยเพ็ชร

 085-3512163

46 มลูนธิชิวีติพัฒนา ในสมเด็จพระพีน่างฯ เขตตลิง่ชนั พฤหสั 10.30-12.00 
มล.ปทุมมาลย ์มาลากลุ  081-6122749,คณุณัฐธดิา สทุธไิชย

ศรกลุ 081-6429757

47
ศนูยก์ารแพทยม์หดิล ศาลายา พุทธมณฑลสาย 5

นครปฐม

อังคารที ่2,4 ของ

เดอืน
09.00-11.30 

คณุพรทพิย ์ชาวอทัุย 089-1449680,คณุนงนุช  ประไพพรเลศิ

 096-7721228

48 หมูบ่า้น ป.ผาสขุ พุทธมณฑลสาย 2 อังคาร,พฤหสั 07.00-08.00 
คณุยพุนิ ขันตชิยัวรรณ 089-1193183,คณุซิง่หลาน นตีวิฒั

นพงษ์ 083-6147873

49 โรงเรยีนพมิานวทิย ์บางลําพู ศกุร์ 08.30-10.30 
ครอูารยีรั์ตน ์คําสงิหา 090-5702108,คณุพัชร ีเรอืงรจติปกรณ์ 

086-3768199
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