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ล ำดบัที่ วันทีจ่ัดอบรม จังหวัดทีเ่ขำ้ร่วม สถำนทีจ่ัดอบรม เวลำ

1 27 พ.ย. 61 นครปฐม โรงแรม ริเวอร์ อ.เมือง จ.นครปฐม (09.00-12.00)

2 30 พ.ย. 61 สุพรรณบุรี
โรงเเรมวาสิฏฐี ซิต้ี 

อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
(09.00-12.00)

3 3 ธ.ค. 61 นครนายก, ปทุมธานี
โรงแรมจันทรา รีสอร์ท 

ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก
(09.00-12.00)

4 3 ธ.ค. 61 ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร โรงแรมเวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี (09.00-12.00)

5 4 ธ.ค. 61 กาญจนบุรี
จัดทีโ่รงแรม RS ราชศุภมิตร ชั้น5 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
(09.00-12.00)

6 4 ธ.ค. 61 สระบุรี หอประชุมสวนริมเขา (09.00-12.00)

7 12 ธ.ค. 61 ระยอง, ชลบุรี
อาคารเอนกประสงค์ 

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย อ.บ้านค่าย
(09.00-12.00)

8 12 ธ.ค. 61 ลพบุรี

รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราช

วิทยาลัยลพบุรี  อ.โคกส าโรง 

จ.ลพบุรี

(09.00-12.00)

9 13 ธ.ค. 61 เพชรบูรณ์

หอประชุมเพชร 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

(09.00-12.00)

10 13 ธ.ค. 61 จันทบุรี
โรงแรม เค พี แกรนด์ 

อ.เมือง จ.จันทบุรี
(09.00-12.00)

11 14 ธ.ค. 61 เลย เลย (09.00-12.00)

12 14 ธ.ค. 61 ตราด
โรงแรมเอวาด้า ต.วังกระแจะ 

อ.เมือง จ.ตราด
(09.00-12.00)

13 17 ธ.ค. 61 อุบลราชธานี

 จัดที ่ห้องทับทิมสยาม 3 

 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเต็ล 

แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

(09.00-12.00)

14 (13.00-16.00)

15 17-18 ธ.ค. 61 นครราชสีมา
ห้างสรรพสินค้า Terminal  

Hall 2และ 3
(09.00-12.00)

16 (13.00-16.00)
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ล ำดบัที่ วันทีจ่ัดอบรม จังหวัดทีเ่ขำ้ร่วม สถำนทีจ่ัดอบรม เวลำ

17 (09.00-12.00)

18 18 ธ.ค. 61 อ านาจเจริญ
ห้องประชุมโรงเรียนอ านาจเจริญ 

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ
(09.00-12.00)

19 19 ธ.ค. 61 บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

ห้องประชุมโกวิท อาคาร นวตปัญญา
(09.00-12.00)

20 (13.00-16.00)

21 19 ธ.ค. 61 ยโสธร หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยโสธร (09.00-12.00)

22 20 ธ.ค. 61 ร้อยเอ็ด

หอประชุมใหญ่ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 

ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 

45000 โทร.043 569 034

(09.00-12.00)

23 (13.00-16.00)

24 20 ธ.ค. 61 สุรินทร์
ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ 

ถนนเล่ียงเมือง อ.เมือง 
(09.00-12.00)

25 (13.00-16.00)

26 21 ธ.ค. 61 ศรีสะเกษ ศูนย์โอท็อป  อบจ.ศรีสะเกษ (09.00-12.00)

27 (13.00-16.00)

28 24 ธ.ค. 61 ฉะเชิงเทรา

โรงแรมซันไรส์ ลากูน 

โฮเทลแอนด์กอล์ฟ ต.ท่าทองหลาง

 อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

(09.00-12.00)

29 24 ธ.ค. 61 นครพนม
ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นครพนม ถนนอภิบาลบัญชา
(09.00-12.00)

30 25 ธ.ค. 61 สมุทรปราการ

โรงแรมซันไรส์ ลากูน 

โฮเทลแอนด์กอล์ฟ ต.ท่าทองหลาง

 อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

(09.00-12.00)

31 25 ธ.ค. 61 ปราจีนบุรี
โรงแรมวังส าราญ ต.ท่าตูม 

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
(09.00-12.00)

32 25 ธ.ค. 61 มุกดาหาร
โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเต็ล 

จ.มุกดาหาร
(09.00-12.00)
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ล ำดบัที่ วันทีจ่ัดอบรม จังหวัดทีเ่ขำ้ร่วม สถำนทีจ่ัดอบรม เวลำ

33 26 ธ.ค. 61 สกลนคร

ห้องแกรนด์บอลลูน  

โรงแรมสกลแกรนด์

  อ.เมือง  จ.สกลนคร

(09.00-12.00)

34 26 ธ.ค. 61 สระแก้ว

โรงแรมอินโดจีน 

ต.บ้านใหม่หนองไทร 

อ.อรัญประเทศ

(09.00-12.00)

35 3 ม.ค. 62 เชียงใหม,่ แม่ฮ่องสอน, ล าพูน โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่ (09.00-12.00)

36 3 ม.ค. 62 ประจวบคีรีขันธ์
โรงแรมประจวบแกรนด์ 

อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
(09.00-12.00)

37 3 ม.ค. 62 ล าปาง

ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

 มหาลัยสวนดุสิตศูนย์ล าปาง 

ถนนสุเรนทร์

 ต. สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ล าปาง

(09.00-12.00)

38 4 ม.ค. 62 เพชรบุรี
ห้องประชุมองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดเพชรบุรี
(09.00-12.00)

39 7 ม.ค. 62 เชียงราย โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จ.เชียงราย (09.00-12.00)

40 7 ม.ค. 62 พระนครศรีอยุธยา โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา (09.00-12.00)

41 8 ม.ค. 62 พะเยา โรงแรมเกทเวย์ (09.00-12.00)

42 8 ม.ค. 62 อ่างทอง, สิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (09.00-12.00)

43 9 ม.ค. 62 ชัยนาท

111 รีสอร์ทแอนด์สปา ห้องชัยพฤกษ์ 

บ้านท่าระบาด ต.แพรกศรีราชา

 อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140

(09.00-12.00)

44 9 ม.ค. 62 น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ เมือง จ น่าน (09.00-12.00)

45 10 ม.ค. 62 อุทัยธานี

ห้องประชุมเอนกประสงค์

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 2

 อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

(09.00-12.00)

46 11 ม.ค. 62 นครสวรรค์

โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ 

รีสอร์ท แอนด์ สปา 

อ.เมือง จ.นครสวรรค์

(09.00-12.00)
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ล ำดบัที่ วันทีจ่ัดอบรม จังหวัดทีเ่ขำ้ร่วม สถำนทีจ่ัดอบรม เวลำ

47 14 ม.ค. 62 ขอนแก่น ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ (09.00-12.00)

48 (13.00-16.00)

49 14 ม.ค. 62 พิษณุโลก

ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 

โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว  ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

(09.00-12.00)

50 15 ม.ค. 62 กาฬสินธุ์

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษามหาราชา

 อบจ.กาฬสินธุ ์(ศาลากลางจังหวัด

กาฬสินธุเ์ก่า)

(09.00-12.00)

51 (13.00-16.00)

52 15 ม.ค. 62 พิจิตร
โรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์

โฮเทลแอนด์รีสอร์ท
(09.00-12.00)

53 16 ม.ค. 62 ก าแพงเพชร
อาคารทีปังกรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
(09.00-12.00)

54 16 ม.ค. 62 มหาสารคาม

S-Tawan Hotel & Convention 

415 หมู1่2 ต.เกิ้ง 

อ.เมือง จ.มหาสารคาม

(09.00-12.00)

55 (13.00-16.00)

56 17 ม.ค. 62 ชัยภูมิ
โรงแรมชัยภูมิปาร์ค 

ห้องเทพสถิต จ.ชัยภูมิ
(09.00-12.00)

57 (13.00-16.00)

58 17 ม.ค. 62 ตาก

ห้องประชุมชั้น 2 

ทีว่่าการอ าเภอเมืองตาก 

ถ.มหาดไทยบ ารุง

 ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก

(09.00-12.00)

59 21 ม.ค. 62 สุโขทัย

สถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตสุโขทัย เลขที ่1 ม.7 

ถ.สุโขทัย-ก าแพงเพชร 

ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

(09.00-12.00)
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ล ำดบัที่ วันทีจ่ัดอบรม จังหวัดทีเ่ขำ้ร่วม สถำนทีจ่ัดอบรม เวลำ

60 21 ม.ค. 62 อุดรธานี อุดรธานี (09.00-12.00)

61 (13.00-16.00)
62 22 ม.ค. 62 หนองบัวล าภู โรงแรม ณัฐพงษ์แกรนท์ (09.00-12.00)
63 22 ม.ค. 62 อุตรดิตถ์ โรงแรมสีหราช (09.00-12.00)

64 23 ม.ค. 62 แพร่ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ (09.00-12.00)

65 23 ม.ค. 62 หนองคาย
ห้องประชุมโรงแรมพันล้าน

บูติกรีสอร์ท อ.เมือง จ.หนองคาย
(09.00-12.00)

66 24 ม.ค. 62 บึงกาฬ
ห้องประชุมเทศบาลต าบลพรเจริญ

 อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
(09.00-12.00)

67 28 ม.ค. 62 ชุมพร, ระนอง
โรงเเรมมรกต ทวิน ถ.ทวีสินค้า 

ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
(09.00-12.00)

68 29 ม.ค. 62 สุราษฎร์ธานี โรงแรมนิภาการ์เด้น ห้องลิลล่ี (09.00-12.00)

69 30 ม.ค. 62 นครศรีธรรมราช

ห้องบงกชรัตน์ 1 - 2 

โรงแรมทวินโลตัส 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

(09.00-12.00)

70 31 ม.ค. 62 พัทลุง พัทลุง (09.00-12.00)

71 1 ก.พ. 62 สงขลา

ห้องคริสตัล แกรนด์บอลรูม

 ชั้น 1 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

 ถนนกาญจนวนิช 

ซอย เมืองบ้านพรุ 4

 อ าเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110

(09.00-12.00)

72 4 ก.พ. 62 ปัตตานี

ห้องน้ าพราว  โรงแรม ซี.เอส. 

ปัตตานี  299 หมู่ 4 ถ.หนองจิก

 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

(09.00-12.00)

73 4 ก.พ. 62 พังงา, ภูเก็ต ห้องประชุมโรงเเรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา (09.00-12.00)

74 5 ก.พ. 62 กระบี่ กระบี่ (09.00-12.00)

75 5 ก.พ. 62 ยะลา ยะลา (09.00-12.00)

76 6 ก.พ. 62 ตรัง
โรงแรมวัฒนาพาร์ค ต.ทับเทีย่ง 

อ.เมืองตรัง
(09.00-12.00)

77 6 ก.พ. 62 นราธิวาส โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส (09.00-12.00)
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ล ำดบัที่ วันทีจ่ัดอบรม จังหวัดทีเ่ขำ้ร่วม สถำนทีจ่ัดอบรม เวลำ

78 7 ก.พ. 62 สตูล

ภูริศึกษาวิชชาลัย บ้านห้วยน้าดา 

หมู่ 1 ตาบลควนกาหลง 

อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

91000

(09.00-12.00)
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วันทีจ่ัดอบรม จังหวัดทีเ่ขำ้ร่วม สถำนทีจ่ัดอบรม

27 พ.ย. 61 นครปฐม โรงแรม ริเวอร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

30 พ.ย. 61 สุพรรณบุรี
โรงเเรมวาสิฏฐี ซิต้ี 

อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

3 ธ.ค. 61 นครนายก, ปทุมธานี
โรงแรมจันทรา รีสอร์ท 

ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก

3 ธ.ค. 61 ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร โรงแรมเวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี

4 ธ.ค. 61 กาญจนบุรี
จัดทีโ่รงแรม RS ราชศุภมิตร ชั้น5 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

4 ธ.ค. 61 สระบุรี หอประชุมสวนริมเขา

12 ธ.ค. 61 ระยอง, ชลบุรี
อาคารเอนกประสงค์ 

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย อ.บ้านค่าย

12 ธ.ค. 61 ลพบุรี

รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราช

วิทยาลัยลพบุรี  อ.โคกส าโรง 

จ.ลพบุรี

13 ธ.ค. 61 เพชรบูรณ์

หอประชุมเพชร 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

13 ธ.ค. 61 จันทบุรี
โรงแรม เค พี แกรนด์ 

อ.เมือง จ.จันทบุรี

14 ธ.ค. 61 เลย เลย

14 ธ.ค. 61 ตราด
โรงแรมเอวาด้า ต.วังกระแจะ 

อ.เมือง จ.ตราด

17 ธ.ค. 61 อุบลราชธานี

 จัดที ่ห้องทับทิมสยาม 3 

 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเต็ล 

แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

17-18 ธ.ค. 61 นครราชสีมา
ห้างสรรพสินค้า Terminal  

Hall 2และ 3

รุ่น

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2
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วันทีจ่ัดอบรม จังหวัดทีเ่ขำ้ร่วม สถำนทีจ่ัดอบรม

18 ธ.ค. 61 อ านาจเจริญ
ห้องประชุมโรงเรียนอ านาจเจริญ 

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

19 ธ.ค. 61 บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

ห้องประชุมโกวิท อาคาร นวตปัญญา

19 ธ.ค. 61 ยโสธร หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

20 ธ.ค. 61 ร้อยเอ็ด

หอประชุมใหญ่ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 

ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 

45000 โทร.043 569 034

20 ธ.ค. 61 สุรินทร์
ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ 

ถนนเล่ียงเมือง อ.เมือง 

21 ธ.ค. 61 ศรีสะเกษ ศูนย์โอท็อป  อบจ.ศรีสะเกษ 

24 ธ.ค. 61 ฉะเชิงเทรา

โรงแรมซันไรส์ ลากูน 

โฮเทลแอนด์กอล์ฟ ต.ท่าทองหลาง

 อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

24 ธ.ค. 61 นครพนม
ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นครพนม ถนนอภิบาลบัญชา

25 ธ.ค. 61 สมุทรปราการ

โรงแรมซันไรส์ ลากูน 

โฮเทลแอนด์กอล์ฟ ต.ท่าทองหลาง

 อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

25 ธ.ค. 61 ปราจีนบุรี
โรงแรมวังส าราญ ต.ท่าตูม 

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

25 ธ.ค. 61 มุกดาหาร
โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเต็ล 

จ.มุกดาหาร

รุ่น

3

1

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1
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วันทีจ่ัดอบรม จังหวัดทีเ่ขำ้ร่วม สถำนทีจ่ัดอบรม

26 ธ.ค. 61 สกลนคร

ห้องแกรนด์บอลลูน  

โรงแรมสกลแกรนด์

  อ.เมือง  จ.สกลนคร

26 ธ.ค. 61 สระแก้ว

โรงแรมอินโดจีน 

ต.บ้านใหม่หนองไทร 

อ.อรัญประเทศ

3 ม.ค. 62 เชียงใหม,่ แม่ฮ่องสอน, ล าพูน โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่

3 ม.ค. 62 ประจวบคีรีขันธ์
โรงแรมประจวบแกรนด์ 

อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

3 ม.ค. 62 ล าปาง

ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

 มหาลัยสวนดุสิตศูนย์ล าปาง 

ถนนสุเรนทร์

 ต. สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ล าปาง

4 ม.ค. 62 เพชรบุรี
ห้องประชุมองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดเพชรบุรี

7 ม.ค. 62 เชียงราย โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จ.เชียงราย

7 ม.ค. 62 พระนครศรีอยุธยา โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา

8 ม.ค. 62 พะเยา โรงแรมเกทเวย์

8 ม.ค. 62 อ่างทอง, สิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

9 ม.ค. 62 ชัยนาท

111 รีสอร์ทแอนด์สปา ห้องชัยพฤกษ์ 

บ้านท่าระบาด ต.แพรกศรีราชา

 อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140

9 ม.ค. 62 น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ เมือง จ น่าน

10 ม.ค. 62 อุทัยธานี

ห้องประชุมเอนกประสงค์

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 2

 อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

11 ม.ค. 62 นครสวรรค์

โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ 

รีสอร์ท แอนด์ สปา 

อ.เมือง จ.นครสวรรค์

รุ่น

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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วันทีจ่ัดอบรม จังหวัดทีเ่ขำ้ร่วม สถำนทีจ่ัดอบรม

14 ม.ค. 62 ขอนแก่น ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ

14 ม.ค. 62 พิษณุโลก

ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 

โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว  ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

15 ม.ค. 62 กาฬสินธุ์

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษามหาราชา

 อบจ.กาฬสินธุ ์(ศาลากลางจังหวัด

กาฬสินธุเ์ก่า)

15 ม.ค. 62 พิจิตร
โรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์

โฮเทลแอนด์รีสอร์ท

16 ม.ค. 62 ก าแพงเพชร
อาคารทีปังกรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

16 ม.ค. 62 มหาสารคาม

S-Tawan Hotel & Convention 

415 หมู1่2 ต.เกิ้ง 

อ.เมือง จ.มหาสารคาม

17 ม.ค. 62 ชัยภูมิ
โรงแรมชัยภูมิปาร์ค 

ห้องเทพสถิต จ.ชัยภูมิ

17 ม.ค. 62 ตาก

ห้องประชุมชั้น 2 

ทีว่่าการอ าเภอเมืองตาก 

ถ.มหาดไทยบ ารุง

 ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก

21 ม.ค. 62 สุโขทัย

สถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตสุโขทัย เลขที ่1 ม.7 

ถ.สุโขทัย-ก าแพงเพชร 

ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

รุ่น

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1
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วันทีจ่ัดอบรม จังหวัดทีเ่ขำ้ร่วม สถำนทีจ่ัดอบรม

21 ม.ค. 62 อุดรธานี อุดรธานี

22 ม.ค. 62 หนองบัวล าภู โรงแรม ณัฐพงษ์แกรนท์ 
22 ม.ค. 62 อุตรดิตถ์ โรงแรมสีหราช 

23 ม.ค. 62 แพร่ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่

23 ม.ค. 62 หนองคาย
ห้องประชุมโรงแรมพันล้าน

บูติกรีสอร์ท อ.เมือง จ.หนองคาย

24 ม.ค. 62 บึงกาฬ
ห้องประชุมเทศบาลต าบลพรเจริญ

 อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

28 ม.ค. 62 ชุมพร, ระนอง
โรงเเรมมรกต ทวิน ถ.ทวีสินค้า 

ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร

29 ม.ค. 62 สุราษฎร์ธานี โรงแรมนิภาการ์เด้น ห้องลิลล่ี 

30 ม.ค. 62 นครศรีธรรมราช

ห้องบงกชรัตน์ 1 - 2 

โรงแรมทวินโลตัส 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

31 ม.ค. 62 พัทลุง พัทลุง

1 ก.พ. 62 สงขลา

ห้องคริสตัล แกรนด์บอลรูม

 ชั้น 1 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

 ถนนกาญจนวนิช 

ซอย เมืองบ้านพรุ 4

 อ าเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110

4 ก.พ. 62 ปัตตานี

ห้องน้ าพราว  โรงแรม ซี.เอส. 

ปัตตานี  299 หมู่ 4 ถ.หนองจิก

 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

4 ก.พ. 62 พังงา, ภูเก็ต ห้องประชุมโรงเเรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา 

5 ก.พ. 62 กระบี่ กระบี่

5 ก.พ. 62 ยะลา ยะลา

6 ก.พ. 62 ตรัง
โรงแรมวัฒนาพาร์ค ต.ทับเทีย่ง 

อ.เมืองตรัง

6 ก.พ. 62 นราธิวาส โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส

รุ่น

1

2
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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วันทีจ่ัดอบรม จังหวัดทีเ่ขำ้ร่วม สถำนทีจ่ัดอบรม

7 ก.พ. 62 สตูล

ภูริศึกษาวิชชาลัย บ้านห้วยน้าดา 

หมู่ 1 ตาบลควนกาหลง 

อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

91000

รุ่น

1


