
ล ำดบั สถำนที ่ วนัท ำกจิกรรม เวลำ ชือ่ผูต้ดิตอ่ เบอรโ์ทร

1 สมาคมไทยจนี อ.บางระก า จ.พษิณุโลก ทกุวนั 16.30-17.30 คณุหทัยรัตน ์ประทุมสตูร 081-5324189

ชมรมเตา้เตอ๋ซิน่ซพีษิณุโลก คณุสปุระวณ์ี, รศ.วริาพร 081-9624226, 091-5369515

 -สวนชมน่าน (หนา้โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตร)ี คณุพวงทอง, คณุวนดิา 081-7851495,

คณุสปุระวณ์ี, คณุเพ็ญพมิล 081-9624226, 086-9256487

อ.เรณูวรรณ หาญวฤทธิ์ 089-4334789

จันทร-์ศกุร์ 08.30-10.00 อ.นริดา จันทรรัตน์ 089-6953038

(ยกเวน้วนัพระ) 16.30-18.00 คณุแววตา เกษา 087-3030345

วนัเสาร์ 08.30-11.00 คณุวนัเพ็ญ สพุทิยาพร 086-1875550

สถานีอนามัยบา้นตลาด จันทร-์ศกุร์ คณุพวงทอง โคจ านง 089-5612376

อ.สนัก าแพง จ.เชยีงใหม่ (ยกเวน้วนัพระ) คณุอไุร & คณุอารี 053-332739,085-6186642

จันทร-์ศกุร์ 16.30-18.00 คณุอไุร วรีะยิง่ยง 053-332739

5 ชมรมผูส้งูอาย ุต.แมค่อื จ.เชยีงใหม่ จันทร-์พุธ-ศกุร์ 17.00-18.00 คณุบญุทา & คณุเยาวลักษณ์ 081-8516896,089-2611845

อังคาร,พฤ.,ศกุร์

(ยกเวน้วนัพระ)

12.30-14.30 คณุจงูจติ   แพง่สภุา 080-7940509

17.00-18.30 คณุอไุร   วชัรยิง่ยง 083-5150471

คณะพยาบาล มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

ใตอ้าคารเรยีนพยาบาล_เทคนคิ

คณะพยาบาลศาสตร ์

9 อาคารเฉลมิพระเกยีรติ ์หอ้งโถงชัน้ 1 ม.เชยีงใหม่ อังคาร, พฤหสั 16.00-17.00 พมิประพรรณ, กติรัชช์ 086-6717509, 089-6355451

คณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลัยเชยีงใหม่ คณุมนธริา, คณุรวิณัฎฐ์ 086-1807762, 083-5740711

ลาน skywalk ชัน้2 อาคารเรยีนรวม คณุอัมพวลัย,์ คณุอรพนิ

ยนูเิซฟ จ.เชยีงใหม่ คณุรวิณัฎฐ,์คณุอดุมลักษณ์ 083-5740711, 089-9996639

หนา้โรงแรมยนูเิซริฟ์ ตรงขา้มหอประชมุมช. คณุธรีารัตน์ 090-3231824

12 ชมรมรักษ์สขุภาพ(บา้นดงขีเ้หล็ก) เชยีงใหม่ จันทร-์พุธ-ศกุร์ 18.30-20.00 คณุจริะนันท,์ คณุจนิตนา 053,129201, 086-1974586

บา้นกมล-อไุร วชัรยิง่ยง  97/10 ป่าไผก่ลาง คณุอไุร, คณุเดอืนเพ็ญ 083-5150471, 091-0706501

ซอย10 หมู ่7 ต.แชช่า้ง อ.สนัก าแพง จ.เชยีงใหม่ คณุอารี 085-6186642

สวนหลวง ภเูก็ต คณุโสภณิ, คณุถนอมนวล 081-6919327, 087-2845169

สวนสาธารณะสวนหลวง จ.ภเูก็ต คณุสรุภิรณ์, คณุละไม 089-7236402, 089-6460344

คณุโสภณิ, คณุสรุสวดี 062-8289519,081-5698851

คณุจารยี,์ คณุขวญัตา 089-7299694, 081-5693114

สะพานหนิ ภเูก็ต  (สนามตะกรอ้ลอดบว่ง คณุพนดิา, คณุพมิพพ์ชิชา 081-8946306, 081-7975100

ตดิสระวา่ยน ้าเกา่ของเทศบาล) คณุธดิา, คณสมบัติ 081-8938972, 082-7762482

ภเูก็ตวลิลา่สามกอง อังคาร-พฤหสั คณุวาร,ี คณุจรยิา 089-4724500,089-6515587

สโมสรหมูบ่า้นภเูก็ตวลิลา่สามกอง เสาร-์อาทติย์ คณุกฤตลิักษ์, 087-2827139

17.00- คณุจนิดา, คณุอาภรณ์ 096-6355411, 085-4093745

คณุปราณี, คณุลักขณา 081-4775308, 082-4123031

19 สนง.อนามัยกะทู ้ จ.ภเูก็ต จันทร-์พุธ 17.30-18.45 คณุวนัิย 089-909-9990

20 สวนสาธารณะและลานออกก าลังกาย อ.กะทู ้ จันทร-์พฤหัส, อาทติย ์ 17.30-18.45 คณุสรุภีรณ์, คณุสพุศิ 089-723-6402,084-851-1617

21 ถลาง ภเูก็ต (หนา้ส านักงานทีด่นิ ถลาง) จันทร-์ศกุร ์ 05.30-07.00 คณุสพัุตรา, คณุจรรยา 089-7292899,089-6520041

มหาวทิยาลัยบรูพา จันทร-์อังคาร รศ.ดร.กหุลาบ 081-9111081

ศนูยว์ฒันธรรมจนี ม.บรูพา บางแสน จ.ชลบรุี พฤหสั-ศกุร์ คณุการณุ 084-9723064

จดุบางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา คณุนัคมน, คณุอัญชนั 081-6949429, 081-4916427

สวนสขุภาพ บางปะกงลา่ง คณุจรนิทร,์ คณุมนทชิา 089-7873840, 084-6523372

24 สวนสาธารณะ จ.ปทมุธานี พุธ-อาทติย์ 06.30-07.30 คณุสดุากาญจน ์ 080-452-5246

25 หนองประจักษ์ จ.อดุรธานี ทกุวนั 06.30-08.00 คณุอรสา 085-1376643

26 สวนสขุภาพ รพ.สมเด็จพระยพุราชเชยีงของ ทกุวนั 17.00-19.00 คณุวชิชา คณุสนินุีช 081-7240020, 082-1905533

ชมุชนบา้นปางลาว ต.บา้นดู ่ อ.เมอืง จ.เชยีงราย คณุทวไีล, คณุละมอ่ม 094-5599989, 083-4962193

ศาลาเอนกประสงคช์มุชนบา้นปางลาว  คณุยพุาพร, คณุฉวพีรรณ 089-7596876, 086-8432982

ชมุชนบา้นสนักลาง ต.เวยีง อ.เมอืง จ.เชยีงราย คณุร าไพ, คณุแกว้ 095-1349410, 089-1912552

ศาลาเอนกประสงคช์มุชนบา้นสนักลาง คณุบัวเขยีว, คณุพศิมัย 089-6364955, 086-9128602

ชมุชนบา้นหว้ยหวาย อ.แมล่าว จ.เชยีงราย คณุจันทรเ์พ็ญ, คณุทองศรี 087-4838619

ศาลาเอนกประสงคช์มุชนบา้นหว้ยหวาย คณุพริยิา, คณุโสภา

ชมุชนสนัโคง้นอ้ย ต.รอบเวยีง อ.เมอืง จ.เชยีงราย คณุสอิง้, คณุทับทมิ 081-8843674, 085-8693437

ศาลาเอนกประสงคช์มุชนสนัโคง้นอ้ย คณุศรสีงา่, คณุวไิล 085-6153226, 089-5484486
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