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ชือ่โรงเรียนผู้สูงอำยุ
ปทีีเ่ริ่ม 

ด ำเนินกำร
จ ำนวน
นักเรียน สถำนทีต่ัง้ของโรงเรียนผู้สูงอำยุ

ชือ่-สกุล ผู้ประสำน
ของโรงเรียนผู้สูงอำยุ

ชือ่-ทีอ่ยูห่น่วยงำนทีด่แูลโรงเรียนผู้สูงอำย ุ
ชือ่-ทีอ่ยู ่เบอร์โทรศัพยผู้์ประสำนงำน

ก ำแพงเพชร 1.ชมรมเสริมสร้ำงสุขภำพผู้อำวุโส (ศพอส.
พรำนกระตำ่ย)* เกรด A

2549 เทศบำลต ำบลพรำนกระต่ำย นำงเพญ็ศรี พนูกิม่แกว้ นำงอรณิชำ ธรรมสวยดี 097-9205282

ก ำแพงเพชร 2.ศูนยก์ำรเรียนรู้ตลอดชว่งชวีิตของผู้สูงอำยุ
ต ำบลคลองน้ ำไหล (ศพอส.คลองน้ ำไหล)* เกรด
 A

2557 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองน  ำไหล นำยอบุล วงศ์ตำรินทร์ นำงไม้ปำ่ ธริำนันท์ 087-3108167

ก ำแพงเพชร 3.โรงเรียนผู้สูงอำยอุงค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แมล่ำด (ศพอส.แมล่ำด) พ้ืนทีน่ ำร่อง*

2558 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  แม่ลำด ร.ต.ต.สำคร ไม้งำม นำงธำรญำ ศรีบรูพำ 089-7061186

ก ำแพงเพชร 4.โรงเรียนผู้สูงวยัเทศบำลต ำบลลำนกระบอื 2557 เทศบำลต ำบลลำนกระบอื นำงอบุล สำยจติ นำงจริำพร หอมขจร 081-6756472
ก ำแพงเพชร 5.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลสกลบำตร 2555 เทศบำลต ำบลสกลบำตร นำยววิฒัน์ สกลวทิยำนันท์ นำงชนิดำภำ ชัยหงั 081-7075035
ก ำแพงเพชร 6.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลทุง่ทรำย* ๒๓๔  หมู่ที่  ๑  ต ำบลทุ่งทรำย  

อ ำเภอทรำยทองวฒันำ  
จงัหวดัก ำแพงเพชร  ๖๒๑๙๐

โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๖-๒๑๙๐ ต่อ ๑๓  โทรสำร ๐-๕๕๘๖-
๒๑๙๐ ต่อ ๑๓
E-
mail:thungsai_234@hotmail.com/www.thungsaikp
p.go.th

ก ำแพงเพชร 7.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลคลองพไิกร 2559 เทศบำลต ำบลคลองพไิกร นำยสังวำลย ์บญุประเสริฐ นำยวรพจน์ สิงหเ์รือง 091-0289091
เชียงรำย 1.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลหวังม้* 2553 217 วดัศรีเมืองมูล ต.หวัง้ม นำงสำวศรีวรรณ แกว้สืบ 081-7644975 อบต.หวัง้ม/วดัศรีเมืองมูล
เชียงรำย 2.โรงเรียนผู้สูงอำยวุดัหวัฝำย 2554 วดัหวัฝำย ต.สันกลำง พระครูปยิะวรรณพพิฒัน์ 081-6027997 วดัหวัฝำย/อบต.สันกลำง
เชียงรำย 3.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลสันติสุข 2558 โรงเรียนสันกอเหยีง ต .สันติสุข นำงสำววนิดำ สุรินต๊ะ 085-1347845 อบต.สันติสุข
เชียงรำย 4.โรงเรียนผู้สูงอำยปุำ่หุง่ 2559 อบต.ปำ่หุง่ ต.ปำ่หุง่ นำงสำวเจมจริำ วงศ์จนัทร์มำ 053-676468 อบต.ปำ่หงุ
เชียงรำย 5.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลคร่ึง 2558 วดับำ้นหลวง ต.คร่ึง นำยกติิกร ทวชีัย 098-7485902 ทต.คร่ึง
เชียงรำย 6.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเวยีงเชียงของ 2559 วดัสบสม ต.เวยีง นำยวฒิุกร ทวชีัย 081-6731234 ทต.เวยีงเชียงของ
เชียงรำย 7.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลสถำน 2559 วดัเชียงคำน ต.สถำน นำงดวงฤดี อศัวทองค ำ 084-6105415 ทต.สถำน

พ้ืนที่ที่มกีำรจัดตั้งโรงเรยีนผู้สูงอำยุ
ภำคเหนือ
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ภำคเหนือ
เชียงรำย 8.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลหล่ำยงำว* 2557 120 ศูนยศ์พอส.ต.หล่ำยงำว นำยจำรุวฒัน์ รักพอ่ 084-3749099 ทค.หล่ำยงำว
เชียงรำย 9.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลม่วงยำย 2558 ทต.ม่วงยำย นำงฐิตินันท์ กยุรัมย์ 089-5579539 ทต.ม่วงยำย
เชียงรำย 10.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลท่ำขำ้ม 2558 40 วดับำ้นโล๊ะ/วดัท่ำขำ้ม ประวทิย ์ก ำเนิด 089-9566559 ทต.ท่ำขำ้ม
เชียงรำย 11.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลปอ 2558 40 ศำลำเอนกประสงค์บำ้นปอกลำง นำยสุรชำติ ค ำแปล 053-602742 อบต.ปอ
เชียงรำย 12.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเมืองชุม 2558 วดัดอนแกว้ ต.เมืองชุม น.ส.พนอจติต์ ธรรมโถ 091-4806775 ทต.เมืองชุม
เชียงรำย 13.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลผำงำม 2559 อบต.ผำงำม ต.ผำงำม นำยเสวต ณ น่ำน 084-1725705 อบต.ผำงำม
เชียงรำย 14.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลปำ่ซำง* 2556 200 วดัศรีดอนชัย ต.ปำ่ซำง นำงฑิตฐิตำ สิริทุมมำกลุ 084-8088831 อบต.ท่ำซำง
เชียงรำย 15.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเทศบำลปำ่กอด ำ 2556 ศำลำเอนกประสงค์ปำ่กอด ำ นำยจกัรำวธุ เปลินศิริ 087-1322474 ทต.ปำ่กอค ำ/กองกำรศึกษำ
เชียงรำย 16.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเทศบำลปำ่แดด 2557 ศูนยสุ์ขภำวะ อ ำเภอปำ่แดด นำยสมยศ ฟองจำงวำง 082-1919302 ทต.ปำ่แดด/ชมรมผู้สูงอำยุ
เชียงรำย 17.โรงเรียนผู้สูงอำยบุำ้นหลำยลำว 2558 วดับำ้นหลำยลำว ต .ท่ำกอ๊ นำงสำวเมริสำ ไชยวงค์ 093-3139259 อบต.ท่ำกอ๊
เชียงรำย 18.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลปำ่แดด 2558 ศูนยป์ระสำนงำนชมรมก ำนัน นำยนัทธวฒัน์ คนมำก 089-6513202 อบต.ปำ่แดด
เชียงรำย 19.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเวยีงเชียงแสน 2559 200 วดัท่ำขำ้วปำ้น ต.เวยีง นำงสำวมณีวรรณ ซำวค ำเขต 091-8584708 ทต.เวยีงเชียงแสน
เชียงรำย 20.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่ไร่ 2559 ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนต ำบลแม่ไร นำงปรำณี วงศสุรินทร์ 089-8359389 ทต.แม่ไร่/ชมรมผู้สูงอำยุ
เชียงรำย 21.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลปำ่ซำง 2559 150 อำคำรเอนกประสงค์วดัปำ่ซำง นำงสมจติร จำอนิทร์ต๊ะ 099-2702893 ทต.ปำ่ซำง/ชมรมผู้สูงอำยุ
เชียงรำย 22.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลปำ่ตึง 2554 50 อบต.ปำ่ตึง นำงภกัดี ทองค ำ 089-7585610 อบต.ปำ่ตึง
เชียงรำย 23.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวดัร่องเผียว 2558 วดัร่องเผียว ต.หว้ยสัก พระอธกิำรไพสณฑ์ มหำวโิร 092-6614629 วดัร่องเพยีว/ทต.หว้ยสัก
เชียงรำย 24.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่ขำ้วต้ม 2557 อบต.แม่ขำ้วต้ม นำงสำวพสัวร์ี ไชยเมืองเลน 089-7568101 อบต.แม่ขำ้วต้ม
เชียงรำย 25.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลท่ำสุด 2558 วดัสันต้นกอก ต.ท่ำสุด นำงสำวกมลทิพย ์หลักมั่น 081-0300662 ทต.ท่ำสุด/วดัสันต้นกอก
เชียงรำย 26.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่ลอย 2557 อบต.แม่ลอย นำงจฬุำ มำหำญ 083-3197737 อบต.แม่ลอย
เชียงรำย 27.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลงิ ว 2558 หอประชุมเทศบำล นำยววิฒัน์ จนัทร์เปง็ 090-3196439 ทต.งิ ว
เชียงรำย 28.โรงเรียนผู้สูงอำยรุต่องแช่ 2557 วดัช้ำงถ  ำ ต.เวยีง นำยวรวทิย ์ศรีธริำช 087-6731135 อบต.เวยีง
เชียงรำย 29.โรงเรียนผู้สูงอำยบุำ้นหว้ยไคร้ 2557 วดัหว้ยไคร้ ต.เวยีง นำยวรวทิย ์ศรีธริำช 087-6731135 อบต.เวยีง
เชียงรำย 30.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลหงำว 2558 ทต.หงำว นำยภทัรพงษ ์แปงค ำ 085-6257768 ทต.หงำว
เชียงรำย 31.โรงเรียนผู้สูงอำยจุอมหมอกแกว้ 2559 โรงเรียนบำ้นท่ำมะโอ นำงสำวแกมกำญจน์ ทองศักด์ิสกลุ 095-6754123 อบต.จอมหมอกแกว้
เชียงรำย 32.โรงเรียนผู้สูงอำยวุดัท่ำต้นตัน 2559 วดัท่ำต้นตัน ต.จอมหมอกแกว้ นำงสำวแกมกำญจน์ ทองศักด์ิสกลุ 095-6754123 อบต.จอมหมอกแกว้
เชียงรำย 33.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลโชคชยั* 2559 80 วดัแม่เลียบ ต.โชคชัย นำยสุรินทร์พนัธ ์มั่นกงุ 089-7592336 อบต.โชคชัย
เชียงรำย 34.โรงเรียนวฒิุวทิยำลัย 2558 ทต.เมืองพำน นำงสำวสุกญัญำ จนิะธรรม 080-6765594 ทต.เมืองพำน
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ภำคเหนือ
เชียงรำย 35.โรงเรียนชรำบำลทต .พญำเม็งรำย 2558 80 อำคำรสุขภำวะชุมชน นำยจกัรพงษ ์เรือนสิทธิ์ 089-4352391 ทต.พญำเม็งรำย/กศน.
เชียงรำย 36.โรงเรียนสำมวยัวดัพระธำตุผำเงำ 2559 วดัพระธำตุผำเงำ ต .เวยีง นำงทิพยว์รรณ โตแตง 089-9973527 ทต.เวยีง/วดัพระธำตุผำงำม
เชียงรำย 37.โรงเรียนบำ่ปำ้วหำ้ว ทต .แม่จนั 2557 120 เทศบำลต ำบลแม่จนั อำจำรยบ์ญุยเรศ บญุยงั 089-8512592 ทต.แม่จนั
เชียงรำย 38.โรงเรียนขว่งพญำทต.สันทรำย 2558 120 เทศบำลต ำบลสันทรำย นำงศิริลักษร์ ร่ืนวงศ์ 053-153554 ทต.สันทรำย
เชียงรำย 39.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลปำ่ตำล 2556 อำคำรสุขภำวะชุมชน เทศบำลต ำบล

ปำ่ตำล
นำงวริศรำ มณีวงค์ 090-8913737 ทต.ปำ่ตำล

เชียงรำย 40.โรงเรียนเตรียมผู้สูงอำยตุ ำบลโปง่งำม 2557 อบต.โปง่งำม นำยสุรพงษ ์ผำสุก 095-1343719 อบต.โปง่งำม
เชียงรำย 41.โฮงเฮยีนสร้ำงสุขคนเฒ่ำ* 2558 ศูนยศ์พอส.ปำ่ออ้ดอนชัย นำงสำวปวชิยำ ค ำแกว้ 093-1310806 ทต.ปำ่ออ้ดอนชัย
เชียงรำย 42.ศูนยก์ำรเรียนรู้และส่งเสริมสุขภำพผู้สูงวยั

ต ำบลทรำยขำว
โรงเรียนบำ้นแม่คำววงั ต .ทรำยขำว 080-7602432/วดัแม่คำววงั/อบต.ทรำยขำว

เชียงรำย 43.โครงกำรพฒันำคุณภำพชีวติผู้สูงอำยุ 2557 ศูนยเ์ด็กเล็กต้นกล้ำ ต .แม่ออ้ นำงสำวดำรณี บญุมำ 089-7015454 อบต.แม่ออ้
เชียงรำย 44.โครงกำรผู้สูงอำยวุยัใสใส่ใจสุขภำพ 2555 ศำลำประชำคมต ำบลสำยน  ำค ำ นำยอธคิม ค ำอนิทร์ 084-2228908 ทต.สำยน  ำค ำ
เชียงรำย 45.โครงกำรกจิกรรมดูแล สุขภำพกำยใจผู้สูงอำยุ

ต ำบลเชียงเคียน
2554 รพ.สต.เชียงเค่ียน นำงชนิดำ ค ำกอ้นแกว้ 081-9507709 รพสต.เชี่ยงเค่ียน/ทต.

เชียงรำย 46.โครงกำรสูงวยัอยำ่งมีคุณค่ำ ชรำอยำ่งมีศักด์ิศรี 2557 ทต.บำ้นปล้อง นำงทิพยว์รรณ  หม่อมศรี 053-954162 ทต.บำ้นปล้อง
เชียงรำย 47.โครงกำรพฒันำคุณภำพชีวติผู้สูงอำยตุ ำบล

ธำรทอง
2559 อบต.ธำรทอง นำงสำวผกำยกลุ สุวรรณใจ 053-666151 อบต.ธำรทอง

เชียงรำย 48.ศูนยก์ำรเรียนรู้ผู้สูงอำยเุทศบำลเวยีง 2558 200 ศูนยส่์งเสริมสุขภำพเทศบำล นำงฑิตยำ ปญัญำยม 053-795321 ทต.เวยีง
เชียงรำย 49.โครงกำรพฒันำศักยภำพผู้สูงอำยอุยำ่ยัง่ยนื 2557 วดัเจยดี์หลวง ต.เจยห์ลวง นำงสำวฉตัรแกว้ พมิพว์ำปี 081-0507656 ทต.เจยดี์หลวง
เชียงรำย 50.โครงกำรอบรมเชิงปฏบิติักำรเสริมสร้ำง

ควำมรู้พฒันำผู้สูงอำยุ
2559 อบต.บำ้นโปง่ นำงสำวพนิญำดำ เกตุโสภำ 081-1801773 อบต.บำ้นโปง่

เชียงรำย 51.โครงกำรกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย* 2554 ศูนยศ์พอส.สันมะค่ำ นำงดวงเดือน อนิต๊ะรำช 081-1116064 ทต.สันมะค่ำ
เชียงรำย 52.โรงเรียนผู้สูงอำยจุันจว้ำ อ ำเภอแมจ่ัน* มี.ค 2560 130 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจนัจวำ้ ถ .แม่

จนั-เชียงแสน ต.จนัจวำ้ 
อ.แม่จนั จ.เชียงรำย 57270

0 5377 5123

เชียงรำย 53.โรงเรียนผู้สูงอำยแุม่กรณ์ (สถ.) 127 อบต.แม่กรณ์
เชียงรำย 54.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลดอยงำม (สถ.) 150 อบต.ดอยงำม
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เชียงรำย 55.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลศรีค  ำ (สถ.) 80 อบต.ศรีค  ำ
เชียงรำย 56.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลศรีดอนมูล (สถ.) 135 อบตศรีดอนมูล
เชียงรำย 57.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลปำ่สัก* (สถ.) 191 อบต.ปำ่สัก

เชียงรำย 58.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลโรงช้ำง 15 ก.พ. 60 120 วดัสันกองพฒันำรำม หมู่ที่ 2 กองกำรศึกษำฯ เทศบำลต ำบลโรงช้ำง นำยจ ำรัส ยำมี เบอร์โทร 086-422-9539

เชียงรำย 59.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลหว้ยซ้อ 1 ก.ย. 59 70 ภำยในเทศบำลหว้ยซ้อ เทศบำลหว้ยซ้อ นำงพมิพำ อะทะจำ
โทร 086-192-4903

เชียงรำย 60.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่เปำ 20 มี.ค. 60 104 อำคำรสภำวฒันธรรมต ำบลแม่เปำ อบต.แม่เปำ กรรณิกำ กำบจอก
089-264-6972

เชียงรำย 61.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเทอดไทย 5 ม.ค. 58 100 บ.เทอดไทย ม1 เลขที่ 119/6 ต.เทอด
ไทย อ.แม่ฟำ้หลวง จ.เชียงรำย

อบต.เทอดไทย
กศน.เทอดไทย
ชมรมผู้สูงอำยตุ ำบลเทอดไทย

นำยบณัฑิต 
โทร : 084-222-2561

เชียงใหม่ 1.โรงเรียนปจัฉมิวยัสร้ำงสุขต ำบลสันนำเม็ง ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลสันนำเม็ง นำยอคัรพงศ์ ไชยมงคล
นักพฒันำสังคมปฏบิติักำร

เทศบำลต ำบลสันนำเม็ง
999 ม.3 ต.สันนำเม็ง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 
โทร : 084-150-2911

เชียงใหม่ 2.โรงเรียนผู้สูงอำยศึุกษำชรำบำล 2557 เทศบำลต ำบลท่ำเด่ือ-มืดกำ อ.ดอยเต่ำ
 จ.เชียงใหม่

น.ส.รัชภรณ์ โสภำแดง พยำบำลวชิำชีพ
ช ำนำญกำร

เทศบำลต ำบลเด่ือ-มืดกำ 374 ม.3 ต.ท่ำเด่ือ 
อ.ดอยเต่ำ จ.เชียงใหม่ 
นำงสำวรัชภรณ์ โสภำแดง 374 ม.3 ต.ท่ำเด่ือ 
อ.ดอยเต่ำ จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่ 3.ศูนยพ์ฒันำคุณภำพชีวติและส่งเสริมอำชีพ
ผู้สูงอำยตุ ำบลน  ำแพร่

2558 น  ำแพร่พฒันำ นำยอนิสอน ทะนันชัย (ประธำนศูนย์)  
   
นำยอนุชำ จริะวฒันกลุ (เลขำศูนย์)

น  ำแพร่พฒันำ 123 ม.1 ต.น  ำแพร่ อ.ดอยเต่ำ 
จ.เชียงใหม่ 50230 
นำยอนุชำ จริะวฒันกลุ (ผู้ประสำนงำน)

เชียงใหม่ 4.โรงเรียนวฒิุสรำญปญัญำ 2559 อบต.ม่อนปิน่ นำยอนุรักษ ์ลำตรินทร์ อบต.ม่วงปิน่ 199 ม.3 ต.ม่อนปนิ อ.ฝำง จ.เชียงใหม่
เชียงใหม่ 5.ศุนยก์จิกรรมและบริกำรผู้สูงอำย ุเทศบำล

ต ำบลหนองปำ่ครั ง
2556 อำคำรเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษำ

เทศบำล ต.หนองปำ่ครั ง
ร.อ.ศรีวน กำจจีน กองสวสัดิกำรสังคม เทศบำลต ำบลหนองปำ่ครั ง  

นำงพทุธรักษำ
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เชียงใหม่ 6.โรงเรียนผู้สูงอำยขุวัมุงวฒันำ 2558 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขวัมุง

 อ.สำรภ ีจ.เชียงใหม่
นำยโกวทิ เงินโก ผอ.รร.ขวัมุงวฒันำ  
081-9514951

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขวัมุง  นำงนงนุช ค ำภี
ระ 053-429419

เชียงใหม่ 7.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลเมืองแม่โจ้ 2560 ศำลำอเนกประสงศ์ตรงขำ้ววดัแม่โจ้ นำยศักด์ิศรี สุปนิตำ เทศบำลเมืองแม่โจ ้นำงสำวเอื องฟำ้ หลังจนัทร์ 
053-498621 ต่อ 111

เชียงใหม่ 8.ศูนยร์วมใจผู้สูงอำยตุ ำบลปงต ำ 2559 เทศบำลต ำบลไชยปรำกำร เทศบำลต ำบลไชยปรำกำร นำยธรียทุธ ์
ค ำไสย 053-457370 ต่อ 904

เชียงใหม่ 9.ศูนยส่์งเสริมฟืน้ฟดููแลสุขภำพผู้สูงอำยตุ ำบลศรี
ดงเยน็

2559 อำคำรเอนกประสงค์วดัศรีดงเยน็ เทศบำลต ำบลไชยปรำกำร นำยธรียทุธ ์
ค ำไสย 053-457370 ต่อ 904

เชียงใหม่ 10.ศูนยพั์ฒนำคุณภำพชวีิตผู้สูงอำยตุ ำบล
หนองบวั*

2559 เทศบำลต ำบลไชยปรำกำร นำยธรียทุธ์
 ค ำไสย 053-457370 ต่อ 904

นำยณัฐพล ต้นวรรณำ

เชียงใหม่
11.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลยหุวำ่ 2555

93/4 ม.4 ต.ยหุวำ่ อ.สันปำ่ตอง จ.
เชียงใหม่

นำงบวัแกว้ กณัทว ี(ครูใหญ ่รร ผส.ต.ยุ
หวำ่)

เทศบำล ต.ยหุวำ่ 299 ม.9 ต.ยหุวำ่ อ.สันปำ่ตอง จ.
เชียงใหม่

เชียงใหม่
12.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลขีเ้หล็ก*

130 ศูนยพ์ฒันำสังคม 13 อ.แม่แตง จ.
เชียงใหม่

นำยประสิทธิ ์สีหวงศ์
088-4303639 . 053-4708800 , 053372191

เชียงใหม่ 13.โรงเรียนผู้สูงอำยเุวียงพร้ำว* ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเวยีงพร้ำว 
333 หมุ่ที่ 4 ต.เวยีงพร้ำว อ.เวยีงพร้ำว
 จ.เชียงใหม่ 50190

นำยเกรียงไกร ปมิแปง 085-7139842

เชียงใหม่ 14.โรงเรียนชรำบำลวุฒิวิทยำไลย์* วดัพระธำตุดอยสะเกด็ พระอำรำม
หลวง ทต.เชิงดอย

คุณกลุริศำ แสนสุวรรณ์ ต ำแหน่ง ผอ .
กองสำธำรณสุข

242/1 ม.12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม่ 
50220 
โทร : 098-7591913 , 053-104900เชียงใหม่ 15.โรงเรียนคลังปญัญำผู้สูงวัย* 172 ม.8 ต.ขว่งเปำ อ.จอมทอง จ.

เชียงใหม่
คุณณัฐพงศ์ ต ำแหน่ง นักพฒันำชุมชน โทร : 081-2887345 , 053-826839
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ภำคเหนือ
เชียงใหม่ 16.โรงเรียนผู้สูงอำยบุำ้นธรรมปกรณ์เชียงใหม่ 

(ศพส.)
2559 ศูนยพ์ฒันำกำรจดัสวสัดิกำรสังคม

ผู้สูงอำยบุำ้นธรรมปกรณ์เชียงใหม่ 
เลขที่ 1 ถนนมูลเมือง ต ำบลพระสิงห ์
อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50200

นำงมิ่งขวญั วรีะชำติ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ 089-965-1356
081-882-8633
053-278-573
(F) 053-281-206

เชียงใหม่ 17.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลยำงครำม 2560 271 หมู่ 5, ต ำบลยำงครำม อ ำเภอ
ดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ , 50160

นำงพทุธนิันท์ บวัแกว้ 089-965-1356
081-882-8633
053-278-573
(F) 053-281-206

เชียงใหม่ 18.โรงเรียนผู้สูงอำยปุยิะมำลย์ 20 มิ.ย. 60 32 ศูนยบ์ริกำรผู้สูงอำยปุยิะมำลย ์ต ำบล 
วดัเกต อ ำเภอเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่ 
50000

ศูนยฯ์ ผู้สูงอำยบุำ้นธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

เชียงใหม่ 19.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลเมืองแม่เหยีะ (สถ.) 120 ทม.แม่เหยีะ
เชียงใหม่ 20.โรงเรียนผู้สูงอำยสุมุนไพร (สถ.) 910 ทต.ฟำ้ฮ่ำม
เชียงใหม่ 21.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลสันผีเสื อ (สถ.) 200 ทต.สันผีเสื อ
เชียงใหม่ 22.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลสันปเูลย (สถ.) 80 ทต.สันปเูลย
เชียงใหม่ 23.โรงเรียนผู้สูงอำยแุม่คือ (สถ.) 40 ทต.แม่คือ
เชียงใหม่ 24.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบล

สันปำ่ตอง (สถ.)
60 ทต.สันปำ่ตอง

เชียงใหม่ 25.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบล
บำ้นกลำง (สถ.)

150 ทต.บำ้นกลำง

เชียงใหม่ 26.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .สันกลำง (สถ.) 100 อบต.สันกลำง
เชียงใหม่ 27.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .แม่กำ๊ (สถ.) 119 อบต.แม่กำ๊
เชียงใหม่ 28.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .น  ำบอ่หลวง 

(สถ.)
20 อบต.น  ำบอ่หลวง
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เชียงใหม่ 29.โรงเรียนผู้สูงอำยบุญุรักษำ (สถ.) 20 อบต.บำ้นกลำง
เชียงใหม่ 30.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .หนองผึ ง (สถ.) 943 ทต.หนองผึ ง
เชียงใหม่ 31.โรงเรียนผุ้สูงอำยวุฒันำต ำบลขวัมุง 

(สถ.)
80 ทต.ขวัมุง

เชียงใหม่ 32.โรงเรียนผู้สูงอำยยุิ มรับอรุณวทิยำลัย (สถ.) 75 ทต.แม่ปัง๋
เชียงใหม่ 33.โรงเรียนผู้สูงอำยอุำวโุสทยำลัย

ต ำบลแม่สูน (สถ.)
300 อบต.แม่สูน

เชียงใหม่ 34.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .เวยีง (สถ.) 241 อบต.เวยีง
เชียงใหม่ 35.โรงเรียนผู้สูงอำยสุ่งเสริมและพฒันำศักยภำพ 

(สถ.)
70 ทต.เมืองงำย

เชียงใหม่ 36.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .ทุ่งขำ้วพวง (สถ.) 100 ทต.ทุ่งขำ้วพวง
เชียงใหม่ 37.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .แม่สำว (สถ.) 180 อบต.แม่สำว
เชียงใหม่ 38.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .ทุ่งรวงทอง (สถ.) 120 อบต.ทุ่งรวงทอง

เชียงใหม่ 39.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .ดอยเต่ำ (สถ.) 132 อบต.ดอยเต่ำ
เชียงใหม่ 40.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .บอ่แกว้ (สถ.) 110 อบต.บอ่แกว้
เชียงใหม่ 41.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .เมืองแหง (สถ.) 50 อบต.เมืองแหง
เชียงใหม่ 42.โรงเรียนผู้สูงอำยหุนองตองพัฒนำ* อบต.หนองตองพฒันำ

ตำก 1.โรงเรียนผู้สูงอำยเุมอืงแมป่ะ* 2556 วดัใหม่ค ำมำ ม.3 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด  
จ.ตำก

นำยณัฐวฒิุ สำยเปยี อยูใ่นพื นที่ ศพอส.อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตำก 
63110 นำงสำวอไุรวรรณ ภกัดีนุกลูจนิดำ

ตำก 2.โรงเรียนผู้สูงอำยเุมืองแม่ปะ วทิยำเขตลำนนำ 
ม.1

2558 วดัแม่ปะเหนือ ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด
 จ.ตำก

ตำก 3.โรงเรียนผู้สูงอำยเุมืองแม่ปะ วทิยำเขตลำนนำ 
ม.2

2558 วดัเวฬุวนั ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.
ตำก

ตำก 4.โรงเรียนผู้สูงอำยเุมืองแม่ปะ วทิยำเขตลำนนำ 
ม.6-7

2558 ส ำนักสงฆล้์ำนนำบญุญำรำม ม .7 ต.
แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตำก
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ตำก 5.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่กำษำ 2558 ชมรมผู้สูงอำยมุ่กำษำรวมใจ ม .11 ต.

แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตำก

ตำก 6.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลบำ้นตำก 2558 วดัสันปำ่ลำน ม.4 ต.ตำกออก อ.บำ้น
ตำก

นำงวรวรรณ แกว้วรรณ หน .ฝ่ำย
สวสัดิกำรสังคม 081-7074519

เทศบำลต ำบลบำ้นตำก

ตำก 7.โรงเรียนผู้สูงอำยเุปีย่มสุข* 2558 ศูนยพ์ฒันำคุณภำพชีวติและส่งเสริม
อำชีพผู้สูงอำย ุม.4 ต.สมอโคน อ.บำ้น
ตำก จ.ตำก (เดิมใช้สถำนที่ภำยในวดั
วเิศษวำนิชบริเวณอำคำรเรียนสงฆ์ )

นำงบงัอร สอนผุย หน .ฝ่ำยสวสัดิกำร
สังคม 061-3261493

อบต.สมอโคน อยูใ่นพืน่ที่ ศพอส .

ตำก 8.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลโปง่แดง 2559 วดัโปง่แดง ต.โปง่แดง อ.เมือง จ.ตำก อบต.โปง่แดง
ตำก 9.โรงเรียนผู้สูงอำยสูุ่อำเซียน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ คุณอไุรวรรณ ภกัดีนุกลูกจิจำ 686 ม.10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตำก 63110 หรือ

ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษยจ์งัหวดั
ตำก ศำลำกลำงจงัหวดัตำก อ .เมือง จ.ตำก 63000
โทร : 081-9624819 , 055-533126 ต่อ 19

ตำก 10.โรงเรียนผุ้สูงอำยเุทศบำลต ำบลวงัเจำ้ 9 ก.พ. 60 80 วดัอรัญญกิวนำรำม ม.1 ต.เชียงทอง อ.
วงัเจำ้

นำงรวนิิภำ อุน่เมือง นักพฒันชุมชน
ช ำนำญกำร
055-593-006

เทศบำลต ำบลวงัเจำ้ อ ำเภอวงัเจำ้ จงัหวดัตำก

ตำก 11.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่ท้อ ศูนยโ์รงเรียนผู้สุงอำย ุอบต .แม่ท้อ นำงสุกญัญำ คณะใน
เจำ้พนักงำนธรุกำรช ำนำญกำร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ท้อ

ตำก 12.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลนำโบสถ์* 31 ส.ค. 59 44 ศูนยพ์ฒันำคุณภำพชิวติและส่งเสริม
อำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลนำโบสถ์

นำงสำวมนสิชำ คงสมปรำชญ์
นักพฒันำชุมชนปฏบิติักำร 
088-272-8361

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโบสถ์

ตำก 13.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแมต่ำ้น* 9 ก.พ. 60 75 ชมรมผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลแม่ต้ำน นำยกติติพงศ์ แสนเครือ
นักพฒันำชุมชน
091-837-9242

เทศบำลแม่ต้ำน

ตำก 14.โรงเรียนผู้น ำผู้สูงอำยุ 1 มี.ค.60 30 ศำลำ SML หมู่ที่ 8 ต ำบลแม่ปะ 
อ ำเภอแม่สอด จงัหวดัตำก

นำยณัฐวฒิุ สำยเปยี
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนผุ้สูงอำยุ
087-203-ด7422

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ะ
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ตำก 15.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .หนองบวัใต้ 150 ทต.หนองบวัใต้

ตำก 16.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเชียงทอง 24 ก.พ. 60 520 อบต.เชียงทอง นำยปยิะ ไชยวฒิุพงศ์
ผอ.กองสวสัดิกำรสังคม
054 039 758 ต่อ 18

ตำก 17.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวงัหมัน 50 อบต.วงัหมัน นำงสำวสำยชล ปญัญะ
055 800 081

นครสวรรค์ 1.ศูนยพั์ฒนำศักยภำพผู้เชีย่วชำญชวีิตต ำบลแม่
เปนิ* (พ้ืนทีข่ยำยผล)

2558 อำคำรศูนยพ์ฒันำคุณภำพชีวติและ
ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ

นำยรำเชนทร์  กล่ันเกษตรวทิย์ อบต.แม่เปนิ  อ.แม่เปนิ จ.นครสวรรค์ 084-6181688

นครสวรรค์ 2.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบล ศำลเจำ้ไกต่่อ 2558 อำคำรศูนยพ์ฒันำศักยภำพผู้สูงอำยุ
และผู้พกิำรเทศบำลต ำบลศำลเจำ้
ไกต่่อ

นำงวชิชุดำ  บรุณพนัธ ์พยำบำลเทคนิค
ช ำนำญงำน

เทศบำลต ำบลศำลเจำ้ไกต่่อ อ .ลำดยำว จ.นครสวรรค์
056-365282 ต่อ 109

นครสวรรค์ 3.ศูนยพั์ฒนำคุณภำพชวีิตและส่งเสริมอำชพี
ผู้สูงอำยตุ ำบลพันลำน*

2559 อำคำรศูนยพ์ฒันำคุณภำพชีวติและ
ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลพนัลำน

นำยศรัณย ์ เกดิค ำ นักพฒันำชุมชน อบต.พนัลำน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 081-0441391

นครสวรรค์ 4.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลทับกฤช 2559 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับกฤช นำยพรศักด์ิ  วงค์มหำ นักพฒันำชุมชน
ช ำนำญกำร

อบต.ทับกฤช 085-0487388

นครสวรรค์ 5.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลพรหมนิมติ* ก.พ.-60 100 อำคำรศูนยพ์ฒันำคุณภำพชิวติและ
ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ

นำงสศิธร พสัสร อบต.พรหมนิมิต อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์

นครสวรรค์ 6.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลสำยล ำโพง* ก.พ.-60 100 อำคำรศูนยพ์ฒันำคุณภำพชิวติและ
ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ

นำงสำวเยำวนุช เผือกหอม อบต.สำยล ำโพง อ.ท่ำตะโก จ.นครสวรรค์
โทร. 056-284-240

นครสวรรค์ 7.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .สระแก้ว* (สถ.) 100 อบต.สระแกว้
นครสวรรค์ 8.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .สุขส ำรำญ* 

(สถ.)
30 อบต.สุขส ำรำญ

นครสวรรค์ 9.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .หนองกรด (สถ.) 200 อบต.หนองกรด
นครสวรรค์ 10.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .ปำงสวรรค์ 

(สถ.)
37 อบต.ปำงสวรรค์

นครสวรรค์ 11.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .บำ้นไร่ (สถ.) 29 อบต.บำ้นไร่
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นครสวรรค์ 12.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .บำงตำหงำย (สถ.) 150 อบต.บำงตำหงำย
นครสวรรค์ 13.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลจันเสน* พ.ค.-60 50 ณ ศูนยจ์กัสำนบำ้นดงมัน นำงวชัรำภรณ์ แสวงทรัพย์ อบต.จนัเสน อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์

น่ำน 1.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลศรีษะเกษ 2558 เทศบำลต ำบลศรีษะเกษ ทต.ศรีษะเกษ ต.ศรีษะเกษ อ.นำน้อย 
จ.น่ำน

นำยจรีพฒัน์ อะทะโน ทต .ศรีษะเกษ 0817833358

น่ำน 2.โรงเรียนผู้สูงอำยอุงค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำ
สิงห์

2559 อบต.ผำสิงห์ อบต.ผำสิงห ์ต.ผำสิงห ์อ.เมือง จ.น่ำน นำงสำวเบญมำศ ค ำเบำ้ อบต .ผำสิงห ์0879721551

น่ำน 3.โรงเรียนปจัฉมิวยัวฒิุวทิยำลัย 2558 อบต.ไชยสถำน อบต.ไชยสถำน ต.ไชยสถำน อ.เมือง จ.
น่ำน

นำยยอร์ช สนธ ิ10 ม.9 ต.ไชยสถำน 0843785110

น่ำน 4.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลดูใ่ต ้(พ้ืนที ่ศพอส.)* 2559 วดัดอนมูล ม.5 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่ำน วทิยำลัยชุมชนน่ำน/ทต.ดู่ใต้ นำงสมพร  ศรีทุมมำ วทิยำลัยชุมชนน่ำน 054711129

น่ำน
5.โรงเรียนผู้สูงอำยเุสี ยวดอกขำว 20-ม.ค.-60 เทศบำลเมืองน่ำน เทศบำลเมืองน่ำน

ครูใหญ ่คุณวโิรจน์ ฐเตชะ : 080-027-7272
           คุณรัตติยำ : 082-337-9532

น่ำน 6.โรงเรียนผุ้สูงอำย ุทต .ทุ่งช้ำง (สถ.) 100 ทต.ทุ่งช้ำง
น่ำน 7.โรงเรียนผู้สุงอำย ุทต .กลำงเวยีง (สถ.) 150 ทต.กลำงเวยีง
น่ำน 8.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .บวัใหญ่* (สถ.) 120 อบต.บวัใหญ่
น่ำน 9.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .สถำน (สถ.) 560 อบต.สถำน
น่ำน 10.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .น  ำเกีย๋น (สถ.) 56 อบต.น  ำเกีย๋น
น่ำน 11.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .นำทะนุง* 

(สถ.)
19-ก.พ.-00 อบต.นำทะนุง

น่ำน 12.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.ปวั* (สถ.) 24-เม.ย.-01 ทต.ปวั
น่ำน 13.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .ท่ำวงัผำ (สถ.) 30-มี.ค.-00 ทต.ท่ำวงัผำ
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น่ำน 14.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเทศบำลเมืองน่ำน 20-ม.ค.-60 เทศบำลเมืองน่ำน เทศบำลเมืองน่ำน

นำยด ำรง สุทรินทร์ นักเรียนรุ่นแรกของ
โรงเรียผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลเมืองน่ำน 
บำ้นเลขที่ 70/3 สุมนเทวรำช อ.เมือง 
น่ำน 55000 โทร 054-710-542 , 
083-203-7338

นำงวำรีรัตน์ สำยเกยีรติวงศ์ : 081-873-8499

น่ำน 15.วทิยำลัยสูงวยัต ำบลถิม่ตอง 21 ก.ค. 59 83 ศำลำศูนยว์ฒันธรรมต ำบลถิม่ตอง อบต.ถิม่ตอง
121 หมู่ที่ 8 ต.ถิม่ตอง อ.เมืองน่ำน จ.
น่ำน 5500

นำงสุวดิำ ยำนบนิ ผู้ประสำนงำน
โทร : 054-785-201

น่ำน 16.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเมืองจงั 1 ม.ค. 60 100 อบต.เมืองจงั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองจงั นำยวรำยทุธ 088-290-9133

พะเยำ 1.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบำ้นใหม่ 2558 เทศบำลต ำบลบำ้นใหม่ นำยศักด์ิดำ พรหมเผ่ำ                     
 นำยเทพฤทธิ ์ค ำดี

เทศบำลต ำบลบำ้นใหม่ ม .7 ต.บำ้นใหม่ อ.เมือง 
จ.พะเยำ

พะเยำ 2.ศูนยก์ำรเรียนรู้วดัโทกหวำก 2557 120 วดัโทกหวำก ต.แม่กำ พระครูอำชวพิมิล
พระอธกิำรชินันธ ์อชุุจำโร

เทศบำลต ำบลแม่กำ
นำยประพนัธ ์เทียนวหิำร นำยกเทศมนตรีต ำบลแม่กำ

พะเยำ 3.ศูนยก์ำรเรียนรู้วดัแม่กำหว้ยเคียน 2557 70 วดัแม่กำหว้ยเคียน พระครูอำทร พฒันพศิำล
เจำ้คณะต ำบลแม่กำ

054-466605 089-6351369

พะเยำ 4.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลปำ่สัก 2559 อบต.ปำ่สัก 99 ม.9 ต.ปำ่สัก อ.ภชูำง 
จ.พะเยำ

นำงเบญจพร อคันิจ
นำยสิงหำ วงศ์ใหญ่

อบต.ปำ่สัก 99 ม.9 ต.ปำ่สัก อ.ภชูำง จ.พะเยำ
นำงเบญจพร อคันิจ รองปลัด อบต .ปำ่สัก 095-6241465
นำยสิงหำ วงศ์ใหญ ่ผู้ช่วยเจำ้หน้ำที่พฒันำชุมชน 
098-3567899

พะเยำ 5.โรงเรียนผู้สูงอำยบุำ้นสันปำ่ถอ่น 2558 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยำ นำงดรุณี วสุิทธนิันท์ อบต.แม่ใส ร่วมกบัคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัย
พะเยำ
นำงละออ มหำวรรณศร๊ ผอ .กองสำธำรณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม โทร.081-7249680
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ภำคเหนือ
พะเยำ 6.โรงเรียนอนุรักษณ์ปญัญำนุสรณ์โรงเรียน

ผู้สูงอำยตุ ำบลท่ำวงัทอง
2557 วดัเชียงทอง ต.ท่ำวงัทอง อ.เมือง จ.

พะเยำ
เสรี แสงแกว้ ประธำนนักเรียน ทต.ท่ำวงัทอง นำงวำริษำ พวงมะลิ โทร .061-7964210

พะเยำ 7.ศูนยเ์รียนรู้โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลปำ่แฝก 2555 วดัปำ่แฝกกลำง นำยลูน กนัทพเปง็ ทต.ท่ำแฝก

พะเยำ 8.โรงเรียนผู้สูงอำยสุร้ำงสุขต ำบลหว้ยขำ้วก่ ำ 2557 ม.7 บำ้นไชยสถำน ต.หว้ยขำ้วก่ ำ 
อ.จนุ จ.พะเยำ

นำยภชุงค์ มหำวงศ์นันท์ ผอ .กองสำ
ธำรสุขและส่ิงแวดล้อม
นำยวฒิุชัย ไขแ่กว้ รองปลัดเทศบำล ต .
หว้ยขำ้วก่ ำ อ.จนุ จ.พะเยำ

เทศบำลต ำบลหว้ยขำ้วก่ ำ 127 ม.1 ต.หว้ยขำ้วก่ ำ 
อ.จนุ จ.พะเยำ
นำยภชุงค์ มหำวงศ์นันท์ โทร .087-1793271
นำยวฒิุชัย ไขแ่กว้ โทร .085-7175303

พะเยำ 9.โรงเรียนผ้สูงอำยตุ ำบลนำแวน 2559 ศำลำอเนกประสงค์บำ้นแวน ม .1 
อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ

นำยเทอดศักด์ิ ทองล้วน อบต.น  ำแวน อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ นำยเทอดศักด์ิ 
ทองล้วน
ผอ.กองสวสัดิกำรสังคม โทร .054-415448 ต่อ 120

พะเยำ 10.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลบำ้นเหล่ำ 2558 วดับำ้นดงอนิตำ นำงภทัรกลุ ไผ่เครือ เทศบำลบำ้นเหล่ำ 187 ม.10 ต.บำ้นเหล่ำ อ.แม่ใจ 
จ.พะเยำ โทร.054-417536
นำงภทัรกลุ ไผ่เครือ

พะเยำ 11.โรงเรียนสุขใจวยัเกำ๋ 2558 ศูนยว์ฒันธรรมไทลื อ น.ส.ศรัญญำ ศรีวริำช อบต.สระ 161 ม.1 ต.สระ อ.เชียงม่อน จ.พะเยำ 
น.ส.ศรัญญำ ศรีวริำช

พะเยำ 12.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงวยัวดัร่องหำ้ 2557 73 วดัร่องหำ้ ต.บำ้นต๋อม อ.เมือง 
จ.พะเยำ

พระไพบลูย ์ใจซ่ือ กองสำธำรสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบำลต ำบลบำ้นต๋อม 
229 ม.4 ต.บำ้นต๋อม อ.เมือง จ.พะเยำ 
นำยถวลิ บวัดี โทร.054-458771ต่อ 30 085-7157787

พะเยำ 13.โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยวุดัต๋อมดง 2558 85 วดัต๋อมดง ต.บำ้นต๋อม อ.เมือง 
จ.พะเยำ

พระบลูย ์ใจซ่ือ

พะเยำ 14.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลดอกค ำใต้ (ดอนไชย
พทุธศำสตร์)

2558 วดัดอนไชย ม.9 บำ้นสันจกปก นำยเปรมหน่อแกว้ อบต.ดอกค ำใต้ 1 ม.3 ต.ดอกค ำใต้ อ.ดอกค ำใต้ 
จ.พะเยำนำงกำญจนำ ธรุะเสร็จ โทร .091-8174866

พะเยำ 15.โรงเรียน 3 ส. สร้ำง สุข สูงวยั 2559 40 เทศบำลต ำบลสันปำ่ม่วง นำยมนต์รักสยำม เครือสำร ทต.สันปำ่ม่วง 129ม.6 ต.สันปำ่ม่วง อ.เมืองพะเยำ 
จ.พะเยำ โทร.054-888870
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ภำคเหนือ
พะเยำ 16.โรงเรียนผู้สูงอำยวุดัปนัเจงิ 2555 วดัปนัเจงิ ม.7 ต.แม่สุก นำยชัชวำลย ์สุขศรีรำษฎร์ โทร.086-1901736

พะเยำ 17.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลทุง่กล้วย* 2559 125 ศูนยพ์ฒันำคุณภำพชีวติและส่งเสริม
อำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลทุ่งกล้วย อ .ภซูำง 
จ.พะเยำ

ร้อยตรีเกรียงไกร อทุธยิำ นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกล้วย
นำยค ำหล้ำ ไหวพนิิจ ประธำนศูนย์
พฒันำคุณภำพชีวติและส่งเสริมอำชีพ
ผู้สูงอำยุ

อบต.ทุ่งกล้วย 128 ม.9 บำ้นงุ้น ต.ทุ่งกล้วย อ.ภซูำง จ.
พะเยำ นำงรีนำ อตุตะมะ โทร .080-1220679

พะเยำ 18.โฮงเฮียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลรวมใจพฒันำ 2558 97 ที่ท ำกำรสภำองค์กรชุมชนเทศบำลรวม
ใจพฒันำ (ที่ท ำกำร อบต.แม่ใจ หลังเกำ่)

นำยบญัชำ อทุธยธำ นักพฒันำชุมชน
ช ำนำญกำร

49 ม.4 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ โทร.054-428829 
นำยบญัชำ อทุธโยธำ โทร .081-7840572

พะเยำ 19.วทิยำลัยฮอมผญำ๋ 2558 วดับำ้นต  ำม่อน น.ส.แสงเดือน ท ำทอง เทศบำลต ำบลบำ้นต  ำ 5 ม.11 ต.บำ้นต  ำ อ.เมืองพะเยำ 
จ.พะเยำ น.ส.แสงเดือน ท ำทอง โทร .054-888346

พะเยำ 20.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเวียง* พ้ืนทีน่ ำร่อง
2556

2554 199 ม.7 ต.เวยีง อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ นำยจนัทร์ ขนัธลีลำ เทศบำลต ำบลเวยีง นำงนำริสำ เวยีงค ำ โทร .
081-1212853

พะเยำ 21.โครงกำรโฮงเฮียนผู้สูงอำยุ 2553 ปจัจบันัใช้สถำนที่เรียนคือวดัในชุมชน 
หมำยเหตุ ก ำลังอยูร่ะหวำ่งกำร
ด ำเนินกำรจดัตั งศูนย ์ฯ ผู้สูงอำยุ
เทศบำลเมืองพะเยำ คำดวำ่จะแล้ว
เสร็จในปงีบประมำณ 2560

น.ส.ณิชำภทัร ศิริมังคลำกลุ กองสวสัดิกำรสังคมเทศบำลเมืองพะเยำ น .ส.ณิชำภทัร ศิ
ริมังคลำกลุ โทร.097-9185407

พะเยำ 22.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลดงสุวรรณ 2559 80 วดัปงสนุก ม.8 ต.ดงสุวรรณ 
อ.ดอกค ำใต้ จ.พะเยำ

น.ส.นันท์นภสั บญุประเสริฐ  หวัหน้ำ
ส ำนักปลัด
น.ส.เฉลิมหล้ำ บตุรดี นักวชิำกำรศึกษำ

อบต.ดงสุวรรณ ม.8 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกค ำใต้ จ.พะเยำ 
โทร.054-425136 086-1798650 081-0395662

พะเยำ 23.ศูนยก์ำรเรียนรู้ตำมอธัยำศัยต ำบลบำ้นปนิ 2558 หอ้งชมรมผู้สูงอำย ุอำคำร 1 
โรงเรียนบำ้นปนิเหนือ

นำยศรีนวล เผ่ำกนัทะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นปนิ 179 ม.3 ต.บำ้นปนิ อ.
ดอกค ำใต้ จพะเยำ054-457028 084-3738804
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ภำคเหนือ
พะเยำ 24.โฮงเฮียนผู้สูงอำยพุะเยำ 20-ก.ย.-58 97 234 ม.1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 

56130
นำยพฒันำ สุขเกษม โทร :086-5876142  E-mail : 

ed_pattana@hotmail.com

พะเยำ 25.โฮงเฮียนผู้สูงอำยพุะเยำเทศบำลเมืองพะเยำ ส ำนักงำนเทศบำลเมืองพะเยำ 58 ถ.
ท่ำกวำ๊น ต.เวยีง อ.เมืองพะเยำ จ.
พะเยำ 56000

นำงสุรียพ์ร โกมลชง โทร : 081-7831722 , 054-431110

พะเยำ 26.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลปง (ศพอส.) มี.ค 2560 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลปง อ .ปง จ.
พะเยำ 56140

0 5442 7028, 
0 5449 7199

พะเยำ 27.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบำ้นมำง (ศพอส.) มี.ค 2560 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นมำง อ .
เชียงม่วน จ.พะเยำ 56160

0 5449 5333

พะเยำ 28.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลจ ำปำ่หวำย (ศพอส.) มี.ค 2560 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำปำ่หวำย 
227 หมู่ 5 ต.จ ำปำ่หวำย 
อ.เมือง จ.พะเยำ 56000

0 5445 3081

พะเยำ 29.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบำ้นถ้ ำ (ศพอส.) มี.ค 2560 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบำ้นถ  ำ 119. 
ม.4 ต.บำ้นถ  ำ 
อ.ดอกค ำใต้ จ.พะเยำ 56120

0 5440 9850-2

พะเยำ 30.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลศรีถอ้ย มี.ค 2560 80 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีถอ้ย 245 
หมู่ 9 ต.ศรีถอ้ย 
อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 56130

0 5449 9679-80

พะเยำ 31.โรงเรียนผู้สูงอำยดุงเจน (ศพอส.) * พ้ืนทีน่ ำ
ร่อง

มี.ค 2560 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงเจน อ .ภู
กำมยำว จ.พะเยำ 56000

0 5442 2576 

พะเยำ 32.โรงเรียนผู้สูงอำยหุว้ยยำงขำม (ศพอส.) มี.ค 2560 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหว้ยยำงขำม
 666 หมู่ที่ 6 ต.หว้ยยำงขำม 
อ.จนุ จ.พะเยำ 56150

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหว้ยยำงขำม 
666 หมู่ที่ 6 ต.หว้ยยำงขำม 
อ.จนุ จ.พะเยำ 56150

0 5442 0676

พะเยำ 33.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่องิ 9-ก.ค.-59 94 อบต.แม่องิ อบต.แม่องิ อ.ภกูำมยำว จ.พะเยำ นำงอศิรำภรณ์ ไชยมงคล
โทร. 054-422-632

พะเยำ 34.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลทุ่งรวงทอง 29-มี.ค.-60 78 เทศบำลต ำบลทุ่งรวงทอง อ .จนุ จ.
พะเยำ

เทศบำลต ำบลรวงทอง อ .จนุ จ.พะเยำ
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ภำคเหนือ
พะเยำ 35.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลหงส์หนิ 2558 70 มูลนิธศูินยเ์กษตรกรรมและอำชีพ หมู่ 

8 ต.หงส์หนิ อ.จนุ จ.พะเยำ
ประสำนงำน
นำงขนิษฐำ อคะทสึคะ โทร .089-954-8861

พะเยำ 36.โฮงเฮียนสร้ำงสุข 27-ม.ค.-60 157 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลงิม (หลังเกำ่)
107 หมู่ 18 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยำ

ประสำนงำน นำงสำวอทุุมพร แกว้สืบ
โทร. 090-472-3921

พะเยำ 37.บณัฑิตวทิยำลัย 3-พ.ค.-60 112 วดัพระธำตุจอมศีล ต .บำ้นถ  ำ อ.ดอก
ค ำใต้ จ.พะเยำ

พระครูสันทรวฒิุคุณ เจำ้อำวำวดัพระธำตุจอมศีล

พะเยำ 38.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลฝำยกวำง 18-พ.ค.-60 50 หอประชุมบำ้นแวนโค้ง หมู่ 8 ต.ฝำย
กวำง อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ

เทศบำลต ำบลฝำยกวำง 
129 หมู่ 10 ต.ฝำยกวำง อ.เชียงค ำ จ.
พะเยำ

โทร. 081-952-5493

พะเยำ 39.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลภซูำง 1-ม.ค.-59 80 อบต.ภซูำง อ.ภซูำง จ.พะเยำ อบต.ภซูำง อ.ภซูำง จ.พะเยำ ผู้ประสำนงำน
นำงสิริพร วงศ์ใหญ ่ผุ้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมพะเยำ 40.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลพระธำตุขงิแกง 4-พ.ค.-60 114 หมู่ 7 ต.พระธำตุขงิแกง อ.จนุ จ.พะเยำ พระธำตุขงิแกง อ.จนุ จ.พะเยำ ผู้ประสำนงำน 
นำยคมสันต์ นำมสำร นักพฒันำชุมชนช ำนำญกำร

พะเยำ 41.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .บำ้นต  ำ (สถ.) 220 ทต.บำ้นต  ำ

พะเยำ 42.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .แม่กำ (สถ.) 114 ทต.แม่กำ

พะเยำ 43.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .สันปำ่ม่วง (สถ.) 100 ทต.สันปำ่ม่วง

พะเยำ 44.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .บำ้นหวำย (สถ.) 188 อบต.บำ้นหวำย

พะเยำ 45.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .แม่ใส (สถ.) 50 อบต.แม่ใส

พะเยำ 46.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .เชียงม่วน (สถ.) 200 ทต.เชียงม่วน
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พะเยำ 47.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .สระ (สถ.) 83 อบต.สระ

พะเยำ 48.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .หนองหล่ม (สถ.) 87 ทต.หนองหล่ม

พะเยำ 49.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .เจริญรำษฏร์ (สถ.) 50 ทต.เจริญรำษฏร์

พะเยำ 50.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .แม่สุก (สถ.) 100 อบต.แม่สุก

พจิติร 1.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวงัหลุม 2557 วดัเขำรวก ต.วงัหลุม อ.ตะพำนหนิ จ.
พจิติร

น.ส. นปภชั อิม่ออ่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวงัหลุม อ ำเภอตะพำนหนิ 
095-3069918

พจิติร 2.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวงัหวำ้ 2558 ร.พ.ส่งเสริมสุขภำพต ำบลวงัหวำ้ อ .
ตะพำนหนิ จ.พจิติร

คุณ ค ำรณ ร.พ.ส่งเสริมสุขภำพต ำบลวงัหวำ้ ต .วงัหวำ้ อ.ตะพำนหนิ 
083-1611887

พจิติร 3.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวัดขวำง* 2558 ต ำบลวดัขวำง นำงบญุธรรม จอ้ยสุดใจ ร.พ.ส่งเสริมสุขภำพต ำบลวดัขวำง อ .ตะพำนหนิ 
089-9069547

พจิติร
4.โรงเรียนผู้สูงอำยพุจิติร

โรงเรียนผู้สูงอำยพุจิติร (โรงเรียนบำ้น
เนินยำว)

นำยมงคล จนิดำมัง โทร : 093-2367717 , 082-4105088

พจิติร 5.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวังกรด (เปน็วิทยำลัย
สูงอำยุ)*

2552
ม.4 ต.วงักรด อ.บำงมูลนำก จ.พจิติร 
66120

น.ส.วรัตนำภรณ์ ตำสุวรรณ โทร : 089-264-4279

พจิติร 6.วิทยำลัยผู้สูงอำยจุังหวัดพิจิตร 
สำขำ ต.หวัดง* 26-ก.พ.-59

30
ศพอส.เทศบำลต ำบลหวัดง อ .เมือง

หน่วยงำนที่ดูแล : ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลหวัดง

ผุ้ประสำนงำน : น.ส.สุมิตรำ คุ้มแกว้
โทร. 095-291-5247

พจิติร 7.วิทยำลัยผู้สูงอำยจุังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.ดงกลำง* (พ้ืนทีน่ ำร่องป ี56)

26-ก.พ.-59
30

ศพอส.ต ำบลดงกลำง อ..เมือง
หน่วยงำนที่ดูแล : ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลดงกลำง

ผุ้ประสำนงำน : น.ส.วณิชยำ ประไพภกัด์ิ
โทร. 086-676-9674

พจิติร 8.วิทยำลัยผู้สูงอำยจุังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.คลองคะเชนทร์*

26-ก.พ.-59
30

ศพอส.คลองคะเชนทร์ อ..เมือง
หน่วยงำนที่ดูแล : ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลคลองคะเชนทร์

ผุ้ประสำนงำน : น.ส.นำงจฑุำร้ตน์ รุ่งเรืองศรี
โทร. 088-295-4249

พจิติร
9.วชิชำลัยผู้เชี่ยวชำญชีวติ 10-ส.ค.-59

61
อบต.หวัดง อ.เมือง

หน่วยงำนที่ดูแล : ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลหวัดง

ผุ้ประสำนงำน : นำยบนัเทิง ศรีนำก
โทร. 084-708-0702
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พจิติร

10.โรงเรียนผู้สูงอำยทุ่ำบวั 2-ส.ค.-59
70

รพ.สต.ท่ำบวั, วดัท่ำบวั หน่วยงำนที่ดูแล : รพ.สต.ท่ำบวั
ผุ้ประสำนงำน : นำงสมิตรำ กก๊มำศ
โทร. 081-962-0251

พจิติร 11.วิทยำลัยผู้สูงอำยจุังหวัดพิจิตร 
สำขำ ต.คลองคูณ*

รพ.สต.ต ำบลคลองคูณ อ.ตะพำนหนิ
หน่วยงำนที่ดูแล : ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลคลองคูณ

ผุ้ประสำนงำน : น.ส.ฤทัยทิพย ์เมืองวนั
โทร. 088-293-8411

พจิติร
12.โรงเรียนผุ้สูงอำยตุ ำบลหนองพยอม 7-มี.ค.-60

50 ทต.หนองพยอม ต.หนองพยอม อ.
ตะพำนหนิ

หน่วยงำนที่ดูแล : ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลหนองพยอม

ผุ้ประสำนงำน : น.ส.เสำวนีย ์สัมพนัธแ์พร
โทร. 081-727-7990

พจิติร 13.วิทยำลัยผู้สูงอำยจุังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.ล ำประดำ*

26-ก.พ.-59
30

ศพอส.ต ำบลล ำประดำ อ.บำงมูลนำก
หน่วยงำนที่ดูแล : องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลล ำประดำ และ รพ .สต.ล ำประดำ

ผุ้ประสำนงำน : น.ส.รัตนำ ฝำเงิน
โทร. 085-725-2986

พจิติร 14.วิทยำลัยผู้สูงอำยจุังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.สำมงำ่ม*

26-ก.พ.-59
30 ศพอส.เทศบำลต ำบลสำมง่ำม อ .บำง

มูลนำค
หน่วยงำนที่ดูแล : ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลสำมง่ำม

ผุ้ประสำนงำน : นำยภำณุวชิญ ์หมอกมืด
โทร. 091-025-2389

พจิติร 15.วิทยำลัยผู้สูงอำยจุังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.โพธิไ์ทรงำม*

26-ก.พ.-59
30

ศพอส.ต ำบลโพธิไ์ทรงำม อ.บงึนำรำง
หน่วยงำนที่ดูแล : องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพธิไ์ทรงำม

ผุ้ประสำนงำน : นำยเกรียงศักด์ิ สำรีนนท์
โทร. 056-903-093

พจิติร 16.วิทยำลัยผู้สูงอำยจุังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.วังทบัไทร*

26-ก.พ.-59
30

ศพอส.ต ำบลวงัทับไทร อ.สำกเหล็ก
หน่วยงำนที่ดูแล : องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัทับไทร

ผุ้ประสำนงำน : นำยอนุสรณ์ เกษรเพช็ร
โทร. 089-565-1776

พจิติร 17.วิทยำลัยผู้สูงอำยจุังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.บำ้นนำ*

26-ก.พ.-59 30 โรงพยำบำลอ ำเภอวชิรบำรมี อ .วชิร
บำรมี

หน่วยงำนที่ดูแล : องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำ้นนำ และโรงพยำบำลอ ำเภอ
วชิรบำรมี

ผุ้ประสำนงำน : น.ส.มุฑิตำ ปญัติ
โทร. 081-045-3930

พจิติร 18.วิทยำลัยผู้สูงอำยจุังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.เขำทรำย*

26-ก.พ.-59 30 ศพอส.ต ำบลเขำทรำย หน่วยงำนที่ดูแล : องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเขำทรำย

ผุ้ประสำนงำน : นำยไพศำล โชติรัตน์
โทร. 081-972-4568

พจิติร 19.วิทยำลัยผู้สูงอำยจุังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.หนองปลำไหล*

26-ก.พ.-59 30 ศพอส.ต ำบลหนองปลำไหล หน่วยงำนที่ดูแล : องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองปลำไหล

ผุ้ประสำนงำน : นำยอนุวติั ประสำทสุข
โทร. 082-407-0492

พจิติร 20.วิทยำลัยผู้สูงอำยจุังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.หว้ยพุก*

26-ก.พ.-59 30 ศพอส.ต ำบลหว้ยพกุ หน่วยงำนที่ดูแล : องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหว้ยพกุ

ผุ้ประสำนงำน : นำยวฑูิรย ์รังสิพพิฒัน์
โทร. 083-488-7411

พจิติร 21.วิทยำลัยผู้สูงอำยจุังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.ไผ่รอบ*

26-ก.พ.-59 30 ศพอส.ต ำบลไผ่รอบ หน่วยงำนที่ดูแล : ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลไผ่รอบ

ผุ้ประสำนงำน : นำยชัยสิทธิ ์จติพฒันชัย
โทร. 089-563-4111

พจิติร 22.โรงเรียนผู้สูงอำยบุำงไผ่วทิยำ 2-ม.ค.-07 52 222 ม.5 ต.บำงผ่ ำ อ.บำงมูลนำค นำยเฉลิมศักด์ิ กองทรง
โทร.089-990-1171

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบำงไผ่
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พจิติร 23.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลทับคล้อ 5 พ.ค. 60 32 533 ม.9 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ นำงวไิลวรรณ ผลทองยอ้ย

โทร.089-781-9845
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลทับคล้อ

พจิติร 24.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลปำกทำง 19 พ.ค 60 50 อบต.ปำกทำง นำงนำงค์นำรถ พงศ์กติติวบิลูย์
โทร.089-270-9205

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกทำง

พจิติร 25.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเมืองเกำ่ กค.2559 35 อบต.เมืองเกำ่ นำงหทัยกำญจน์ พฤกษวนั
โทร.089-642-9320

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกำ่

พจิติร 26.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลทุ่งโพธิ์ 9 มิ.ย.59 30 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ นำงบณุฑริก อนิจนัทร์
โทร.089-960-2553

รพ.สต.ทุ่งโพธิ์

พจิติร 27.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวงัส ำโรง 9 ส.ค. 59 40 รพ.สต.วงัส ำโรง นำยรัชนนท์ วนัทอง
โทร.093-139-1588

รพ.สต.วงัส ำโรง

พจิติร 28.โรงเรียนผุ้สูงอำยตุ ำบลท่ำนั่ง 24 มี.ค. 60 50 67 ม.1 ต.ท่ำนั่ง อ.โพทะเล นำงสำวติรี มีชอบธรรม
โทร.093-167-4998

อบต.ท่ำนั่ง

พจิติร 29.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลดงเสือเหลือ 12 ก.พ. 60 30 ม.2 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิป์ระทับช้ำง นำยธงชัย บญุศิริ
โทร.093-167-4998

อบต.ดงเสือเหลือง

พจิติร 30.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลทุ่งใหญ่ 1 มี.ค.60 80 รพ.สต.ทุ่งใหญ ่ม.11 ต.ทุ่งใหญ ่อ.โพธิ์
ประทับช้ำง

คุณจมุพล
โทร.093-996-9709

รพ.สต.ทุ่งใหญ่

พจิติร 31.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .บำงไผ่ (สถ.) 65 ทต.บำงไผ่
พจิติร 32.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .ท้ำยน  ำ (สถ.) 50 อบต.ท้ำยน  ำ
พจิติร 33.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเนินสวำ่ง พ.ค. 2560 135 อบต.เนินสวำ่ง อ.โพธิป์ระทับช้ำง คุณจรรยำ สิงหก์ลับ

โทร.086-447-5972
อบต.เนินสวำ่ง

พษิณุโลก 1.โรงเรียนผู้สูงอำยพุระองค์ขำว 2558 ศูนยผู้์สูงอำยพุระองค์ขำว 59      
ถ.พระองค์ขำว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
พษิณุโลก

นำงดรุณี ช่วยบญุ เทศบำลนครพษิณุโลก โทร .081-5345747

พษิณุโลก 2.โรงเรียนร่มสมอวทิยำ 2559 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมอแข นำงกมลชนก กติติคุณกลุ 
โทร.087-5719656

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมอแข น .ส.กนัยำ สอนสิทธิ์
โทร.0874719656

พษิณุโลก 3.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวงันกแอน่ 2560 หอประชุมเอนกประสงค์ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลวงันกแอน่

นำยสวำท สุขทัศน์ 
ประธำนชมรมผู้สูงอำยุ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวงันกแอน่ 
นำงเยำวรัตน์ เชื อเมืองพำน  โทร .082-4040042
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พษิณุโลก 4.โรงเรียนผู้สูงอำยสุุขภำพนครพษิณุโลก (สถ.) 18 ทน.พษิณุโลก
พษิณุโลก 5.โรงเรียนผู้สูงอำยโุครงกำรอบอรมแกนน ำ

ผู้สูงอำยเุพือ่ส่งเสริมและพฒันำศักยภำพด้ำน
ร่ำงกำยและจติใจฯ (สถ.)

30  อบต.บำ้นดง

พษิณุโลก 6.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .วงฆอ้ง (สถ.) 90 ทต.วงฆอ้ง
พษิณุโลก 7.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลไทรยอ้ย* 2555 ม.9 บำ้นวงัแกง่ ต.ไทรยอ้ย 

อ.เนินมะปรำงจ.พษิณุโลก
นำยสมเกยีรติ เกรียงไกรอนันต์ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลไทรยอ้ย
นำงดำรณี นิลเลิศ ปลัดเทศบำล
นำยณัฐวฒิุ ใจดี รองปลัดเทศบำล
นำงรัชปภำ จนัทร์กล่ิน นักพฒันำชุมชน
นำยสมหมำย สมสุข ผู้ช่วยเจำ้หน้ำที่
พฒันำชุมชน

เทศบำลต ำบลไทรยอ้ย นำงดำรณี นิลเลิศ 
โทร.081-3248643

พษิณุโลก 8.โรงเรียนผู้สูงอำยบุำ้นดงศรีบญุเรือง 2559 30 อบต.บำ้นดง อ.ชำติตระกำร นำยอนุรักษ ์เนียมสวรรค์ 
โทร : 081-962-9952

พษิณุโลก 9.โรงเรียนผู้สูงอำยปุำกโทกวิทยำ* 2561 100 อบต.ปำกโทก อ.เมือง นำงดำหวนั กล่ินเกษม 
โทร : 094-635-5976

พษิณุโลก 10.โรงเรียนผู้สูงอำยชุ่อม่วงวทิยำ 2560 31 อบต.คุยม่วง อ.บำงระก ำ นำงวรุณวดี โรจน์บญุถงึ 089-437-6500

พษิณุโลก 11.โรงเรียนผู้สูงอำยบุำ้นเขำสมอแคลง 2559 92 วดัพระพทุธบำทเขำสมอแคลง อ .วงัทอง นำยสมพงษ ์จติสี 
081-532-3415

พษิณุโลก 12.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบำ้นกร่ำง 2560 60 อบต.บำ้นกร่ำง อ.เมือง นำงอญัชลี เพิม่กวี
095-298-0484

พษิณุโลก 13.ศูนยบ์ริกำรผู้สูงอำย ุผู้พกิำร และผู้ด้อยโอกำส 
(รร.ผู้สูงอำยุ) ต.หวัรอ

2560 100 124 ม.4 ต.หวัรอ อ.เมือง นำงสุภำพร ออ๊ดเอก (นักพฒันำชุมชน
ช ำนำญกำร)
081-680-7825

พษิณุโลก 14.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลพรหมพริำม 2561 100 ม.4 ต.พรหมพริำม อ.พรหมพริำม นำงสุภำวดี ยิ มแสงรัศมี
084-988-2059
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พษิณุโลก 15.โครงกำรศูนยส่์งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติ

ผู้สูงอำย ุ(โรงเรียนผู้สูงอำยุ)เทศบำลต ำบลพลำยชุม
2560 76 รพ.สต.พลำยชุมพล นำงจริำภำ สุขประเสริฐ 

081-972-3037

พษิณุโลก 16.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .บงึระมำณ 2560 100 วดัเหล่ำโพธิ์,วดับำ้นดงโคกขำม อ.บำง
ระก ำ

นำยวทิวสั ยอดฉนุ
083-870-4917

พษิณุโลก 17.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .ต ำบลท่ำทอง 2560 136 อำคำรศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก ม .5 ต.ท่ำ
ทอง

คุณวยิะดำ ด่ำนไชยกลู 
088-144-7038

เพชรบรูณ์ 1.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลตะเบำะ 2559 อบต.ตะเบำะ,วดัปำ่รไร นำงสุภำพร แวน่แกว้ นำยพรีภทัร ไชยบญุนำค โทร .056-786100
เพชรบรูณ์ 2.ศพอส.ดงมูลเหล็ก 2558 70 อบต.ดงมูลเหล็ก น.ส.ฐิตินำถ ชำติไทย นักพฒันำชุมชนปฏบิติักำร
เพชรบรูณ์ 3.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลนำงัว่* 2556 110 ทต.นำง่ัว อำจำรยสุ์นันท์ ตำริยะ นำงประกำยดำว เมืองแมน โทร .088-2808699
เพชรบรูณ์ 4.โรงเรียนบำนไม่รู้โรย 2557 70 ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กต ำบลน  ำร้อน นำยพว่ง พวงบบุผำ น.สจรูญศรี บญุนำรักษ ์โทร.056-751061
เพชรบรูณ์ 5.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยบุุง่น  ำเต้ำ 2557 331 อบต.บุง่น  ำเต้ำ นำยไกรเวทย ์จนัทร์ค ำ ครูใหญ่ น.ส.กองแกว้ สำยเพชรสันติ โทร .056-824264
เพชรบรูณ์ 6.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยสุักหลง* 2554 145 อบต.สักหลง นำยสิทธพิร นวลศรี ครูใหญ่ นำยชัชพงษ ์กองมูล โทร .084-0554075

นำยภทัรพล ใต้ก ิโทร 098-778-5727
นำยอนิรุทธิ ์ฮวดพรม ต ำแหน่ง ผช .จพง.พฒันำชุมชน

เพชรบรูณ์ 7.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยบุำ้นติว้*พ้ืนทีน่ ำ
ร่อง2556

2554 200 วดัศรีภมูิ ต.บำ้นติ ว อ.หล่มสัก 
จ.เพชรบรูณ์

นำงอบุล ใสยอด ครูใหญ่ นำยสมรรถชัย อนิทสำ โทร .089-5299584

เพชรบรูณ์ 8.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยบุำ้นไร่ 2555 อบต.บำ้นไร่ นำยบญุเหลือ นำคเพชร ครูใหญ่ นำงยพุณี สักพุม่ โทร .056-913430
เพชรบรูณ์ 9.โรงเรียนผู้สูงอำยลูุกพอ่ขนุฯบำ้นหวำย 2559 หอประชุม อบต.บำ้นหวำย นำยสมบรูณ์ กนัหำ ครูใหญ่ ส.อ.ภรำดร เผ่ือนงูเหลือม โทร .095-6417512
เพชรบรูณ์ 10.โรงเรียนผ้สูงอำยสุร้ำงสรรค์ต ำบลปำกช่อง 2558 202 วดัศรีจนัดำธรรม ม .12 ต.ปำกช่อง ดร.วรัิตน์ ฉตัรวโิรจน์ ครูใหญ่ นำงอำรีรัตน์ พำมำ โทร .085-1766773
เพชรบรูณ์ 11.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลลำนบำ่ 2557 81 อำคำรเอนกประสงค์ ร .ร.บำ้นลำนบำ่ นำยเสด นันตะวงศ์ ครูใหญ่ นำงจรีนัน์ มำลำด โทร .081-2807338
เพชรบรูณ์ 12.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลท่ำอบิญุ 2556 อำคำรเอนกประสงค์ 

อบต.บำ้นท่ำอบิญุ
นำงดอกไม้ หอมจนัทร์ จำ่สิบเอกพนัพนำ เหลำสำ โทร .085-0534442

เพชรบรูณ์ 13.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยเุทศบำลเมืองหล่มสัก 2557 80 วดัศรีบญุเมือง นำงอบุล ฤทธิเ์ลิศ ครูใหญ่ นำงชลำทิพย ์จติรำนุวฒัน์กลุ โทร .081-8875552
เพชรบรูณ์ 14.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลนำแซง 2558 วดัธำตุพลแพง ต.นำแซง พนัตรีทวศัีกด์ิ ทิมสุนทร ครูใหญ่ พนัตรีทวศัีกด์ิ ทิมสุนทร โทร .087-7344557
เพชรบรูณ์ 15.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยวุดัโพธิท์อง วดัโพธิท์อง บำ้นน  ำคร่ัง ต .วงับำล
เพชรบรูณ์ 16.โรงเรียนสสร้ำงสุขผู้สูงอำยวุดัศรีฐำน 2556 วดัศรีฐำน ม.15 ต.วงับำล นำงสุมำลี ชัยโฉม ครูใหญ่ โทร.087-0449633
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เพชรบรูณ์ 17.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลหล่มเกำ่ 2557 วดัทุ่งธงไชย 65 ม.11 ต.วงับำล นำยสุรชำติ สำยแกว้ดี ครูใหญ่ พระครูปรียติัพชัรกจิ โทร .084-9888139
เพชรบรูณ์ 18.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลหล่มเก่ำ* 2557 ศำลำเอนกประสงค์วดักูแ่กว้ พ.อ.อ.ไชยรัตน์ หรัญรัตน์ ครูใหญ่

นำยจ ำเนียรบญุสิงห์
น.ส.สุภำภรณ์ ทองเดิม โทร .056-709455
นำยอรุณรัตน์ วภินูำรำ โทร .056-7090156

เพชรบรูณ์ 19.ศพอส.ต ำบลแคมปส์น 2558 นำงลัดดำวลัย ์เสง่ียมสมำนันท์ นำยศรชัย เขยีวดอกไม้ โทร .090-7416697 
088-9050084

เพชรบรูณ์ 20.โรงเรียนสร้ำงสุขต ำบลทุง่สมอ* 2557 70 นำยเชิง รักหำญ น.ส.กญัญำภคั ช้อนงำม โทร.087-2090936 
056-925115

เพชรบรูณ์ 21.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลทำ้ยดง* 2555 อบต.ท้ำยดง น.สฉตัรนภำ เมืองแปน้ ครูใหญ่ นำงธมณวรรณ เสนะพนัธ ์โทร .082-1636118
เพชรบรูณ์ 22.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลหว้ยโปง่* 2557 72 วดัรำษฎร์ศรัทธำรำม ม .3 ต.หว้ยโปง่ นำยหมุน บญุเรือง ครูใหญ่ นำงนุจรี สุพลพชิิต โทร .056-789587 ต่อ 101
เพชรบรูณ์ 23.โรงเรียนชรำบบิำลวงัท่ำดี 2558 หอ้งประชุมสภำ อบต .วงัท่ำดี นำยค ำจนัทร์ วงษบ์ญุชำ ครูใหญ่ น.ส.พนิดำ จ ำลอง โทร.091-8433303
เพชรบรูณ์ 2558 60 อบต.บงึสำมพนั นำงสำยทอง เขง่แกว้ ครูใหญ่ น.ส.สิริมำ นำคะบตุร โทร .056-722502
เพชรบรูณ์ 25.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลหนองแจง* 2556 108 อบต.หนองแจง น.ส.สุภำพ ศิลปะธร ครูใหญ่ น.ส.ภทรวรรณ ทับมั่น โทร.091-0279127
เพชรบรูณ์ 26.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลพขุำม 2559 70 อบต.พขุำม นำยแสงสวำ่ง ตั งแสงสกลุ นำงวรรณศิริ เขยีนส่ง โทร .056-792770
เพชรบรูณ์ 27.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยสูุ่ควำมเปน็เลิศ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบงึกระจบั
2558 ม.10 บำ้นเกำะบอระเพด็ ต .บงึกระจบั นำยสมัย ศรสุรินทร์ พนัจำ่เอกกองอำจ ค ำแกว้

เพชรบรูณ์ 28.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลโคกปรง 2559 123 วดัโคกปรง ต.โคกปรง นำยสำมำรถ ฉมิบนัเทิง ครูใหญ่ นำงกญัฐณำ บญุเชิด โทร.089-4616769
เพชรบรูณ์ 29.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยบุำ้นบมุะกรูด 2559 วดับมุะกรูด นำยศักด์ิ ตุ้ยหล้ำ ผอ.รพ.สต. รพ.สต.นำไร่เดียว โทร.056-718370
เพชรบรูณ์ 30.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยบุำ้นท่ำโรง 2559 รพ.สต.ท่ำโรง นำงวนันำ คงสิบ ผอ.รพ.สต. รพ.สต.ท่ำโรง โทร.056-791267
เพชรบรูณ์ 31.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยเุทศบำลพุเตย* 2556 157 สวนสำธำรณะหนองปอพเุตย นำยผำ เหล่ำเขตกจิ ครูใหญ่ นำงพรรณี ครองแสนเมือง โทร .056-79765
เพชรบรูณ์ 32.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลประดูง่ำม* 2555 131 ม.3 ต.ประดู่งำม อ.ศรีเทพ นำยจรัญ ขำวใต้ จำ่สิบเอกนรินทร์ กล่ินพว่ง โทร .061-949
เพชรบรูณ์ 33.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยอุ ำเภอศรีเทพ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประดู่งำม อ .

ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ 67170
อทิตยำ สุวรรณเจดีย ์(นักพฒันำชุมชน) 
ธญัญลักษณ์ (เมย)์ (ผู้ช่วยนักพฒัน
ชุมชน)

โทร : 089-8726833
โทร : 082-2423998

เพชรบรูณ์ 34.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .น  ำร้อน (สถ.) 93 อบต.น  ำร้อน
เพชรบรูณ์ 35.โรเงรียนผู้สูงอำย ุทต .ตำลเด่ียว (สถ.) 150 ทต.ตำลเด่ียว
เพชรบรูณ์ 36.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .กองทูล (สถ.) 100 อบต.กองทูล
เพชรบรูณ์ 37.โรงเรียนผู้สูงอำย ุพฒันำสุขภำพชุมชน  (สถ.) 50 อบต.ซับเปบิ
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เพชรบรูณ์ 38.โรงเรียนผู้สูงอำย ุสร้ำงสุขรอยยิ มผู้สูงอำย ุ

(สถ.)
70 อบต.ซับน้อย

เพชรบรูณ์ 39.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลริมสีม่วง เขำค้อ (สถ.) 20 อบต.เขำค้อ
เพชรบรูณ์ 40.โรงเรียนผู้สูงอำย ุสร้ำงสุขผู้สุงอำยวุดัโพธิท์อง

บำ้นน  ำคร่ัง วงัลำล (สถ.)
80 อบต.วงัลำล

เพชรบรูณ์ 41.โรงเรียนผู้สูงอำย ุสร้ำงสุขผู้สูงอำยวุศัรีฐำนปิ
ยำรำม วงัลำล (สถ.)

120 อบต.วงัลำล

เพชรบรูณ์ 42.โรงเรียนผู้สูงอำย ุสร้ำงสุขผู้สูงอำยุ 460 อบต.นำเกำะ
เพชรบรูณ์ 43.ศูนยพั์ฒนำคุณภำพชวีิตและส่งเสริมอำชพี

ผู้สูงอำยพุุทธบำท*
2559 หมู่ที่  5  บำ้นหนองตำด  ต ำบลพทุธ

บำท  อ ำเภอชนแดน  จงัหวดัเพชรบรูณ์
คุณจรินันท์ 056-761559

แพร่ 1.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแมจ่ั๊ว* 2559 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่จั วะ หมู่ที่ 9
 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่จั วะ โทร : 055-614165

แพร่ 2.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลต ำหนักธรรม* 2559 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำหนักธรรม
 252 หมู่ที่ 2 ต.ต ำหนักธรรม อ.หนอง
ม่วงใข ่จ.แพร่ 54170

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำหนักธรรม โทร : 054-646650

แพร่ 3.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบำ้นเหล่ำ* 2559 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นเหล่ำ 
364 หมู่ที่ 5 ต.บำ้นเหล่ำ อ.สูงเม่น จ.
แพร่ 54130

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นเหล่ำ โทร : 054-553082

แพร่ 4.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลร้องกวำง* 2559 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลร้องกวำง 309
 หมู่ที่ 2 ต.ร้องกวำง อ.ร้องกวำง จ.แพร่
 54140

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลร้องกวำง โทร : 054-596407

แพร่ 5.เทศบำลต ำบลเด่นชัย 2559 อ ำเภอเด่นชัย ศูนยว์ทิยำศำสตร์และเทคโนโลยฯี ประธำน นำงภสัสริล สุวรรณกำศ 
จนท.นำงจรีพล จรจนัทร์ 
โทร : 081-5940453
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แพร่ 6.เทศบำลต ำบลช่อแฮ 2559 อ ำเภอเมืองแพร่ วดัพระธำตุช่อแฮ พระครูภำวนำเจติยำนุกจิ

โทร : 081-7830725
จนท.นำงกญัญำภทัร จริะไอ
โทร : 081-5332332

แพร่ 7.เทศบำลต ำบลแม่หล่ำย 2559 อ ำเภอเมืองแพร่ อำคำรอเนกประสงค์ผู้สูงอำย ุม .7
โรงเรียนกำสะลอง

ประธำน นำงผ่องศรี ชมภวูงั
จนท.น.ส.ภญิญดำ มีเสำเรือน
โทร : 093-2657932

แพร่ 8.ต ำบลร่องฟอง (ต ำบลน  ำช ำ) 2559 อ ำเภอแพร่ รพสต.น  ำช ำ ผญบ.นำยไชยวฒัน์ ยวงค ำ
โทร : 081-885-3951

แพร่ 9.เทศบำลต ำบลวงัหงส์ 2559 อ ำเภอเมืองแพร่ บริเวณ รพสต.วงัหงส์ นำงมณฑิรำ นันตำ
081-6020793

แพร่ 10.ต ำบลน  ำรัด 2559 อ ำเภอหนองม่วงไข่ ศำลำวดัรัตนสุนทร ม .2 จนท.นำงรุ่งทิพย ์ใจดี
โทร : 081-1146849

แพร่ 11.เทศบำลต ำบลหนองม่วงไข่ 2559 อ ำเภอหนองม่วงไข่ ขำ้งวดัหนองม่วงไข่
แพร่ 12.ต ำบลแม่ค ำมี 2559 อ ำเภอหนองม่วงไข่ วดัแม่ค ำมีรัตนปญัญำ ประธำน นำยสมควร ไชยศรี

081-7961147
จนท.นำยอดิศักด์ิ เกีย๋งหนุน
081-0244756

แพร่ 13.ต ำบลหวัเมือง 2559 อ ำเภอสอง วดัหวัเมือง
วดัวงัฟอ่น

ประธำน นำงอ ำไพ ร่องซ้อ
ประฐำน นำยวสันต์ ศรีบญุ

แพร่ 14. เทศบำลเมืองแพร่ 2559 อ ำเภอเมืองแพร่ ร่องซ้อ / ศูนยน์วดแผนไทย หมอสุวมิล
โทร : 081-9926182
นำยสนิท บญุพทิักษ์

แพร่ 15.ต ำบลเตำปนู 2559 อ ำเภอสอง ศูนยเ์ด็กเล็กท่อสมำน (เดิม) นำงธญัญก์มน ปำขนั
โทร : 094-6249542
นำยสุเมธ ตำค ำ

แพร่ 16.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .สวนเขือ่น (สถ.) 98 ทต.สวนเขือ่น
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แพร่ 17.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .สอง (สถ.) 120 ทต.สอง
แพร่ 18.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.หว้ยหมำ้ย* 

(สถ.)
100 ทต.หว้ยหม้ำย

แพร่ 19.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .บำ้นกลำง (สถ.) 65 อบต.บำ้นกลำง
แพร่ 20.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .น  ำเลำ (สถ.) 150 อบต.น  ำเลำ
แพร่ 21.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .วงัชิ น (สถ.) 30 ทต.วงัชิ น
แพร่ 22.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .สรอย (สถ.) 50 อบต.สรอย
แพร่ 23.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .บำ้นปนิ (สถ.) 60 ทต.บำ้นปนิ
แพร่ 24.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .บำ้นปนิ (สถ.) 80 อบต.บำ้นปนิ
แพร่ 25.ต ำบลบำ้นหนุน 2559 อ ำเภอสอง หอประชุม อบต.บำ้นหนุน นำยประดิษฐ์ จติเผือก 

โทร : 087-7879164

แพร่ 26.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลตำ้ผำหมอก* 2560 50 ศพอส.ต้ำผำหมอก นำงสำวกมุภำ เจริญศิริ 
079-178-8790

แพร่ 27.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเหมอืงหมอ้* 2560 50 ศพอส.เหมืองหม้อ นำงเนำวรัตน์ คณะนัย
081-531-5770

แพร่ 28.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่ปำ้ก 2560 50 อบต.แม่ปำ้ก นำยจวง บรรดำพทิักษ์
นำยปยิะวฒัน์ แสนบอ่ 
096-698-8971

แพร่ 29.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลท่ำขำ้ม 2560 25 โรงเรียนบำ้นท่ำขวญั นำงสำวพรประภำ ขำ้มสำม
087-660-3047

แพร่ 30.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวงัหลวง 11 เม.ย. 60 30 วดัวงัหลวง นำงศุกร์พสัศร พนัธุดี์
098-457-8881

แม่ฮ่องสอน 1.โรงเรียนแม่สะเรียงปจัฉมิวยัวฒิุวทิยำลัย 2558 เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง
แม่ฮ่องสอน 2.เทศบำลต ำบลแมล่ำน้อย* 2558 ต.แม่ลำน้อย อ.แม่ลำน้อย 

จ.แม่ฮ่องสอน
น.ส.กำนต์พชิชำ รณะบตุร 
เจำ้พนักงำนธรุกำร

083-8629604

แม่ฮ่องสอน 3.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแมค่ง* 2560 โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่คง อ ำเภอ
แม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
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ล ำปำง 1.ศูนยผู้์สูงวยัเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร 2558 ม.8 ต.ชมพ ูอ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง น.สอจัฉรำ สงวนพงษ ์นักพฒันำชุมชน

ปฏบิติักำร

ล ำปำง 2.ศูนยพ์ฒันำศักยภำพผู้สูงอำยเุทศบำลนครล ำปำง 2558 อำคำรมูลนิธชิัยพฒันำ ต .เวยีง อ.เมือง
ล ำปำง จ.ล ำปำง

น.ส.รจนำ เครือแจ ้นักสังคมสงเครำะห์
ปฏบิติักำร

ฝ่ำยสังคมสงเครำะห ์กองสวสัดิกำรสังคม เทศบำลนคร
ล ำปำง โทร.054-237237 ต่อ 3106,3107

ล ำปำง 3.โรงเรียนชรำบำลวทิยำต ำบลล ำปำงหลวง 2559 385 ม.11 ต.ล ำปำงหลวง อ.เกำะคำ 
จ.ล ำปำง

นำยอดุลย ์กนัธดิำ นำยกเทศมนตรี
ต ำบลล ำปำงหลวง 
น.ส.โยทะกำ ปงเทพ นักพฒันำชุมชน

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลล ำปำงหลวง น .ส.โยทะกำ 
ปงเทพ โทร.054-327772 081-3878484

ล ำปำง 4.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลกเกำะคำ* 2558 110 เทศบำลต ำบลเกำะคำ นำยเฉลิม ไชยกำล  นำยมนู ใจงำม เทศบำลต ำบลเกำะคำ นำงภำนุกลุ ฉตัรแกว้ 
054-281066 ต่อ 24 093-1353152

ล ำปำง 5.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลไหล่หนิ 2559 35 หอ้งประชุมเทศบำลต ำบลไหล่หนิ นำยศรีมำ จ ำปำ ประธำนโรงเรียน
ผู้สูงอำยุ

เทศบำลต ำบลไหล่หนิ นำงเสำวลักษณ์ มะโนทัย 
โทร.054-272524 081-1796541

ล ำปำง 6.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเถนิบรีุ 2559 เทศบำลหลังเกำ่ ม.4 ต.เถนิ อ.เถนิ จ.
ล ำปำง

นำยสวงค์ ใหม่ตัน นำยกเทศมนตรี
ต ำบลเถนิบรีุ

เทศบำลต ำบลเถนิบรีุ โทร .08161859820

ล ำปำง 7.โรงเรียนนำครัวปจัฉมิวยั 2554 เทศบำลต ำบลนำครัว น.ส.กชกร วงค์จนิดำ เทศบำลต ำบลนำครัว 229 ม.6 ต.นำครัว อ.แม่ทะ 
จ.ล ำปำง น.ส.กชกร วงค์จนิดำ โทร .084-9221440 
054-289077 ต่อ 101

ล ำปำง 8.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบำ้นอ้อน* 2559 30 ศพอส.ต ำบลบำ้นออ้น น.ส.นงนภสั อนิปนั นักพฒันำชุมชน
ช ำนำญกำร

อบต.บำ้นออ้น น.ส.นงนภสั อนิปนั 
โทร.081-1658381

ล ำปำง 9.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบำ้นหวด (ล ำดวนทอง) 2557 180 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้น
หวด ม.6 ต.บำ้นหวด อ.งำว จ.ล ำปำง

น.ส.อำรยำ ขดัโต
น.ส.มำนิต รัตนธนำกร
นำงวรนุช จรูญโสตร์

อบต.บำ้นหวด โทร.093-1326494
รพ.สต.บำ้นหวด โทร.081-7469466
ตัวแทนภำคประชำชน โทร .082-0355036

ล ำปำง 10.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลร่องเคำะ 2557 363 ม.9 ต.ร่องเคำะ อ.วงัเหนือ จ.
ล ำปำง

น.ส.วนิดำ ณ เชียงใหม่ 363 ม.9 ต.ร่องเคำะ อ.วงัเหนือ จ.ล ำปำง 
โทร.054-834143

ล ำปำง 11.โรงเรียนนวตักรรมสุขภำพผู้สูงอำยตุ ำบลผำปงั 2553 ม.2 บำ้นผำปงัหลวง ต.ผำปงั อ.แม่พริก
 จ.ล ำปำง

นำยวรัิตน์ สีคง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นผำปงักลำง 
นำยบญุธรรม ปนิตำปลูก   โทร .089-5612678
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ล ำปำง 12.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่เมำะ (ผู้สูงอำยยุิ ม) 2546 วดัทุ่งกล้วยโพธำรำม ต .แม่เมำะ อ.แม่

เมำะ จ.ล ำปำง
นำยสมศักด์ิ เตชะเทพ
นำยเมธำ แกว้สุทธ ิ โทร .081-8813500
นำงนจนัณด์ เงำงำม โทร .082-6942192

เทศบำลต ำบลแม่เมำะ อ .แม่เมำะ จ.ล ำปำง

ล ำปำง 13.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบำ้นดง 2559 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นดง น.ส.เบญญำภำ นันท์ไชย 149 ม.7 ต.บำ้นดง อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง 
น.ส.เบญญำภำ นันท์ไชย 054-209513

ล ำปำง 14.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบำ้นปำ่เหว 2558 ม.3 ต.บำ้นขอ อ.เมืองปำน จ.ล ำปำง นำยสมบรุณ์ เอกกำญจนำ ผู้ใหญบ่ำ้น
ปำ่เหว

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นปำ่เหว 
นำงปณิธำน บญุมี   โทร .087-9180595

ล ำปำง 15.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแจซ้่อน 2558 วดัศรีหลวงแจซ้่อน นำยประมูล หวำนแหลม โทร .
081-0353619
นำงดำงสุรีย ์มักได้ โทร .081-1798091
ผอ.ธนำภำ ดูงำม โทร.089-9567348
หมอประสิทธิ ์อัม่ปญัญำ โทร .
093-1342816
นำงทักษณิำ วรรณรักษ ์โทร .
081-7843439

สภำองค์กรชุมชนแจซ้่อน

ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน อ ำเภอเมืองปำน
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแจซ้่อน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแจซ้่อน

ชมรมผู้สูงอำยตุ ำบลแจซ้่อน

ล ำปำง 16.โรงเรียนผู้สูงอำยลุ ำปำง (ศพส.) 2559 ศูนยพ์ฒันำกำรจดัสวสัดิกำรสังคม
ผู้สูงอำยจุงัหวดัล ำปำง เลขที่ 120 หมู่ที่
 1 ถนนล ำปำง-แจห้ม่ ต ำบลนิคม
พฒันำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำง 
52000

นำยชำติชำย ม่วงเล็ก  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ 081-881-1049
054-825-576-7
(F) 054-825-577

ล ำปำง 17.โรงเรียนผู้สูงอำยนุำครัว 2554 158 ทต.นำครัว นำงสำวกชกร วงศ์จนิดำ โทร : 084-922-1440
ล ำปำง 18.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.หำ้งฉตัรแมต่ำล* (สถ.) 374 ทต.หำ้งฉตัร
ล ำปำง 19.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .วอแกว้ (สถ.) 150 อบต.วอแกว้
ล ำปำง 20.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .แม่พริก (สถ.) 300 อบต.แม่พริก
ล ำปำง 21.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวงัเหนือ 2559 นำงสำวสุกฤตำ โลหติเสถยีร โทร : 088-405-2868
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ภำคเหนือ
ล ำพนู 1.โรงเรียนอุย้ม๋วนใจ๋ 2559 เทศบำลต ำบลบำ้นแปน้ นำงฉตัรภรณ์  ค ำแสน เทศบำลต ำบลบำ้นแปน้ เลขที่ 123 ม.2 ต.หนองหนำม อ.

เมือง จ.ล ำพนู
โทร.053-573162

ล ำพนู 2.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลมะเขอืแจ ้
(พื นที่ขยำยผลศูนยพ์ฒันำคุณภำพชีวติและ
ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลมะเขอืแจ้ )

2559 เทศบำลต ำบลมะเขอืแจ้ นำยดรุณมำศ  มิฆะมำศ เทศบำลต ำบลมะเขอืแจ ้เลขที่เลขที่ 203 หมู่ที่ 20 ต.
มะเขอืแจ ้อ.เมือง จ.ล ำพนู 
โทร.083-9615834

ล ำพนู 3.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเหมืองง่ำ 2558 ศำลำชมรมผู้สูงอำยตุ ำบลเหมืองง่ำ 
(ลำนอเนกประสงค์วดับำ้นหลุก ม .8)

นำยธนำกร ธนันชัย                       
(ครูใหญโ่รงเรียนผู้สูงอำยุ)

เทศบำลต ำบลเหมืองง่ำ
น.ส.รัตน์สุดำ   ทนันปำ 
ผอ.กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
นำยธนำกร  ธนันชัย โทร .089-2816221

ล ำพนู 4.โรงเรียนปจัฉมิำลัยเทศบำลต ำบลบำ้นกลำง 2558 เทศบำลต ำบลบำ้นกลำง เลขที่ 201 
หมู่ที่ 9 ต.บำ้นกลำง อ.เมือง จงัหวดั
ล ำพนู 51000

1.นำยวชัรินทร์ บญุเหมย
ประธำนนักเรียนโรงเรียนปจัฉมิำลัย
2.นำยเสมำ กนัทำเวยีง
รองประธำนนักเรียนโรงเรียนฯ

เทศบำลต ำบลบำ้นกลำง อ ำเภอเมืองล ำพนู
1.นำงรณิดำ  เกตุเต็ม หวัหน้ำส ำนักปลัด
รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองสวสัฯ
2.น.ส.สุดำรัตน์  สำลีโนศักด์ิ 
เจำ้พนักงำนพฒันำชุมชนปฏบิติังำน
โทร 053-090711 ต่อ 312,321

ล ำพนู 5.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลเมืองล ำพนู 2558 อำคำรศูนยบ์ริกำรผู้สูงอำยุ
เทศบำลเมืองล ำพนู

น.ส.วจิติรำ  มณีขติัย์ ศูนยบ์ริกำรสำธำรณสุขเทศบำลเมืองล ำพนู
น.ส.วจิติรำ มณีขติัย ์โทร .081-9522373

ล ำพนู 6.โรงเรียนดอกซอมพอต ำบลอโุมงค์ 2557 อำคำร กศน. ต ำบลอโุมงค์ นำงรัตนำ   ปนัจติุ เทศบำลต ำบลอโุมงค์ 234 ม.5 ต.อโุมงค์ อ.เมือง จ.ล ำพนู
นำงรัตนำ   ปจัจติุ 053-983234 ต่อ 102 
(ผู้ประสำนงำน)

ล ำพนู 7.โรงเรียนปำ่สักวยัวฒิุวชิชำลัย 2558 110 วดัปำ่ตึงงำม หมู่ 3 ต ำบลปำ่สัก อ ำเภอ
เมืองล ำพนู จงัหวดัล ำพนู

นำยสิงหช์ัย     พงิคะสัน เทศบำลต ำบลปำ่สัก 
นำยธรีำภทัร ขติัยะหล้ำ
กองสวสัดิกำรสังคม โทร .053-537478-29

ล ำพนู 8.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลหนองหนำม 2558 50 139 ม.4 ถ.เล่ียงเมือง-ปำ่ซำง อ.เมือง
ล ำพนู จ.ล ำพนู 51000

นำงสำววชิญำพร   นำคทับ
นักพฒันำชุมชนช ำนำญกำร

080-1232515
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ภำคเหนือ
ล ำพนู 9.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่แรง 2557 150 เทศบำลต ำบลแม่แรง นำยสุมิตร         กญัจะนะ เทศบำลต ำบลแม่แรง เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แรง อ.ปำ่ซำง

 จ.ล ำพนู
โทร.053-556732-14
นำยสุมิตร  กญัจะนะ
โทร.097-9633147

ล ำพนู 10.มหำวทิยำลัยชีวติบณัฑิตปจัฉมิวยั 2558 เทศบำลต ำบลบำ้นโฮ่ง นำงสุปรำณี     วรนันท์ปญัญำ เทศบำลต ำบลบำ้นโฮ่ง เลขที่ 999 ม.17 ต.บำ้นโฮ่ง อ.
บำ้นโฮ่ง จ.ล ำพนุ 51130
โทร.053-980029

ล ำพนู 11.โรงเรียนผู้สูงอำยวุดับำ้นปำง 2 มิ.ย 2558 50 วดับำ้นปำง หมู่ที่ 13 ต.ศรีวชิัย อ.ลี  
จงัหวดัล ำพนู

นำยธนำธปิ อตุ๊ะมำ
เจำ้พนักงำนพฒันำชุมชนปฏบิติังำน
โทร.081-8826258

เทศบำลต ำบลศรีวชิัย
เลขที่ 399 ม.11 ต.ศรีวชิัย อ.ลี  จ.ล ำพนู
โทร.053-008231 โทรสำร 053-008122

ล ำพนู 12.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลวังดนิ
(อำคำรศูนยพั์ฒนำคุณภำพชวีิตและส่งเสริม
อำชพีผู้สูงอำยตุ ำบลวังดนิ)*

2554 225 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลวงัดิน เลขที่ 
540 หมู่ที่ 14 ต.ลี  อ.ลี  จงัหวดัล ำพนู 
51110

1.นำยเอกชัย     ใจทนนท์
2.นำยวรวฒิุ      เสนำวำรี

เทศบำลต ำบลวงัดิน
โทร.053-979715,โทรสำร 053-979709
1.นำยเอกชัย ใจทนนท์ (086-1852423)
2.นำยวรวฒิุ เสนำวำรี (095-6589792)

ล ำพนู 13.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลปำ่ไผ่ 2559 60 เทศบำลต ำบลปำ่ไผ่ นำงเกษร       แกว้รัตน์
นำยสถำวร     มีสอน

เทศบำลต ำบลปำ่ไผ่ อ .ลี  จ.ล ำพนู
เลขที่ 9 หมู่ที่ 9 ต.ปำ่ไผ่ อ.ลี  จ.ล ำพนู 51110 
โทร 053-536062 
นำงเกษร    แกว้รัตน์ ผู้อ ำนวยกำรกองสวสัดิกำรสังคม 
โทร.081-9921028

ล ำพนู 14.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลนำทรำย 2558 80 อำคำรศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กเกำ่ 186 ม.4
 บำ้นนำเลี ยง ต.นำทรำย อ.ลี  จ.ล ำพนู
 51110

นำยตรีรัตน์   รัตนชัยวงค์
กองสวสัดิกำรสังคม เทศบำลต ำบลนำ
ทรำย

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทรำย อ ำเภอลี  จงัหวดัล ำพนู
โทร./โทรสำร 053-092879

ล ำพนู 15.โรงเรียนสมวัยวิทยำ* 2558 อำคำรศูนยพ์ฒันำคุณภำพชีวติและ
ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำย ุเทศบำลต ำบล
ทุ่งหวัช้ำง

นำยธรีเมธ นิลวรรณ์
โทร.087-1841868

เทศบำลต ำบลทุ่งหวัช้ำง อ .ทุ่งหวัช้ำง จงัหวดัล ำพนู
โทร.053-975040 ต่อ 11

ล ำพนู 16.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .ศรีบวับำน (สถ.) 60 ทต.ศรีบวับำน
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ภำคเหนือ
ล ำพนู 17.โรงเรียนผู้สูงอำย ุปจัฉมิวยัผู้สูงอำย ุ (สถ.) 100 ทต.แม่ตืน
ล ำพนู 18.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .กอ้ (สถ.) 50 ทต.กอ้
ล ำพนู 19.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลตะเคียนปม 2558 60 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตะเคียนปม 

เลขที่ 146 ม.2 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหวั
ช้ำง 51160

น.ส.ชนัดดำ       ผมด ำ โทร.097-9205615

สุโขทัย 1.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลกลำงดง 2559 เทศบำลต ำบลกลำงดง นำยรุ่ง เชียงกำร โทร .081-3791042 เทศบำลต ำบลกลำงดง นำงกำญติกำ ล่องชูผล โทร .
088-2810325

สุโขทัย 2.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลไกรนอก* 2557 99 ม.3 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลำศ น.ส.อำวกิำ ระวงัภยั ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

สุโขทัย 3.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลตำลเตี ย 2559 หอ้งประชุมสภำ อบต .ตำลเตี ย นำงนิตยำ ข ำเขยีว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำลเตี ย นำงนิตยำ ข ำเขยีว 
โทร.080-6877734

สุโขทัย 4.โรงเรียนผู้สูงอำย ุส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ 
(สถ.)

70 อบต.หนองบวั

สุโขทัย 5.โรงเรียนผู้สูงวยัเทศบำลเมืองสวรรคโลก มิ.ย.59 30 เทศบำลเมืองสวรรคโลก ส ำนักงำนเทศบำลเมืองสวรรคโลก
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 14110
นำงสำวกญัญำ วงษแ์กว้ ผู้ประสำนงำน
โทร : 086-440-9866

สุโขทัย 6.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลทุ่งหลวง ธ.ค. 59 75 อำคำรตลำดแปลงสินทรัพยเ์ปน็ทุน นำยสยมพ ูนกหงษ์
โทร : 085-973-7080

สุโขทัย 7.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลปำ่งิ ว 6 มี.ค. 60 60 อบต.ปำ่งิ ว อบต.ปำ่งิ ว 1/1 ม.2 ต.ปำ่งิ ว อ.ศรีสัช
นำลัย จ.สุโขทัย 14130

สุโขทัย 8.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวงพณิพำทย์ 2 มี.ค. 60 20 ศูนยก์ำรเรียนรู้ต ำบลวงัพณิพำทย์ นำยเด่น นวลไธสง
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ
โทร : 080-783-8057
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ภำคเหนือ
สุโขทัย 9.โรงเรียนผู้สูงอำยเทศบำลต ำบลหำดเสี้ยว * 8 เม.ย. 60 150 วดัโบสถม์ณีรำม เทศบำลต ำบลหำดเสี ยว

นำงกำญจนำ ดีเอีย่ม
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 
โทร : 081-727-7307

สุโขทัย 10.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลหนองตูม 17 เม.ย. 60 50 อำคำรผู้สูงอำย ุโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตูม
นำงสำวปณุยนุช สินประเสริฐรัตน์
โทร : 083-874-5878

สุโขทัย 11.กลุ่มผู้สูงอำยแุละโรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลหนอง
ตูม

2558 68 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง พมิพ์
นิยมฟำร์ม

86/2 หมู่ 1 ต.หนองตูม อ.กงไกรลำศ 
โทร : 095-334-1414

สุโขทัย 12.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลลำนหอย 19 เม.ย. 60 85 อำคำรอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 เทศบำลต ำบลลำนหอย
โทร : 055-689-026 ต่อ 112

อตุรดิตถ์ 1.ชมรมผู้สูงอำยบุำ้นหว้ยไคร้ 2559 ชมรมผู้สูงอำยบุำ้นหว้ยไคร้  หมู่ที่ ๒ 
บำ้นหว้ยไคร้  ต ำบลแสนตอ อ ำเภอน  ำ
ปำด  จงัหวดัอตุรดิตถ์

นำยไสว  จนัทร์แสนตอ  - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหว้ยไคร้ หมู่ที่ 2
ต ำบลแสนตอ  อ ำเภอน  ำปำด  จงัหวดัอตุรดิตถ์
โดย  นำงดวงเดือน  ค ำอำ้ย โทร .087-2116848
 - โรงเรียนบำ้นหว้ยไคร้  หมู่ที่2 ต ำบลแสนตอ อ ำเภอน  ำ
ปำด  จงัหวดัอตุรดิตถ์
โดยนำยเสน่ห ์ ขงิหอม โทร .084-2773797
- อบต.แสนตอ หมู่ที่ 3 ต ำบลแสนตอ อ ำเภอน  ำปำด
โดย นำงปำริฉตัร  เกบ็พมิำย โทร . 093-1350882

อตุรดิตถ์ 2.โรงเรียนล ำดวนวยัใส 2557 หอ้งประชุมเพชรคอรุม องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคอรุม

นำงนัยนำ  ศรีเลิศ - องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคอรุม 100 หมู่ 2
ต ำบลคอรุม  อ ำเภอพชิัย  จงัหวดัอตุรดิตถ ์
โทร.055-831209
 - 205/2 ม.7 ต ำบลคอรุม อ ำเภอพชิัย จงัหวดัอตุรดิตถ ์ 
082-4072249
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ภำคเหนือ
อตุรดิตถ์ 3.โรงเรียนเพลินใจวยัล ำดวน 2559 ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเทศบำลต ำบลในเมือง นำงรำตรี  กำวนิ  ผู้อ ำนวยกำรกอง

สวสัดิกองสังคม
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลในเมือง 255 หมู่ที่ 3 ต ำบลใน
เมือง  อ ำเภอพชิัย จงัหวดัอตุรดิตถ ์ 53120
ผู้ประสำนงำน
นำงรำตรี  กำวนิ ผู้อ ำนวยกำรกองสวสัดิกำรสังคม
โทร.084-688-5733

อตุรดิตถ์ 4.ศูนยพั์ฒนำคุณภำพชวีิตและส่งเสริมอำชพี
ผู้สูงอำยสุองหอ้ง*

2557 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองหอ้ง 
61/2 หมู่ 2  ต ำบลสองหอ้ง อ ำเภอ
ฟำกท่ำ  จงัหวดัอตุรดิตถ์

นำงค ำแพง เลิศลักษณ์สกลุ 
หวัหน้ำส ำนักปลัด

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองหอ้ง  
นำงค ำแพง  เลิศลักษณ์สกลุ
61/2 หมู่ 2  ต ำบลสองหอ้ง อ ำเภอฟำกท่ำ 
จงัหวดัอตุรดิตถ ์โทร .055-810644

อตุรดิตถ์ 5.โรงเรียนผู้สูงอำยสุร้ำงสุขต ำบลไผ่ล้อม 2559 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่
ล้อม

นำงหวำน  มีเพี ยง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่ล้อม อ ำเภอลับแล  
จงัหวดัอตุรดิตถ์
นำงชนำพร  ชมพกูำ ต ำแหน่งพยำบำลวชิำชีพช ำนำญ
กำร โทร.091-0677886

อตุรดิตถ์ 6.โรงเรียน "เยน็จติ สุขใจ" 2559 อำคำรเนกประสงค์ เทศบำลต ำบลน  ำ
ปำด (ศพอส.ทต.น  ำปำด)

กองสวสัดิกำรสังคมเทศบำลต ำบลน  ำ
ปำด
นำงขวญัใจ ค ำบทุอง
โทร.098-80854192
ผู้ประสำนงำน

อตุรดิตถ์ 7.โรงเรียนผู้สูงอำย ุแมพู่ล * 31 ม.ค. 60 หมู่ ๑  ต ำบลแม่พลู  อ ำเภอลับแล  
จงัหวดัอตุรดิตถ ์ ๕๓๑๓๐

นำยบณัฑิต สุกสำ โทร : 055-457-359

อตุรดิตถ์ 8.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบล บำ้นหม้อ 2560 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นหม้อ
999 ม.4 ต.บำ้นหม้อ อ.พชิัย จ.
อตุรดิตถ์

นำงสำววไิลวรรณ ภศูรีเทศ
ผู้ช่วยเจำ้พนักงำนสำธำรณสุข

อตุรดิตถ์ 9.โรงเรียนวยัชรำ 1 พ.ค. 60 30 รพ.สต.นำขมุ ต.นำขมุ อ.บำ้นโคก จ.
อตุรดิตถ ์
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำขมุ

นำงสำวณิชำกร อนิออ่น 
ผู้อ ำนวยกำรกองสวสัดิกำรสังคม
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ภำคเหนือ
อตุรดิตถ์ 10.โรงเรียนประชำรัฐรวมใจหว่งใยผู้สูงอำย ุต .น  ำ

หมัน
19 ก.พ. 60 64 110 ม.5 ต.น  ำหมัน อ.ท่ำปลำ จ.

อตุรดิตถ์
นำยปฏญิญำ คงเขยีน 
093-139-5679

อตุรดิตถ์ 11.โรงเรียนผู้สุงอำยุ 22เม.ย.60 100 อบต.พญำแมน นำยกมล มั่นอน้ อบต .พญำแมน
โทร. 089-700-5778

อตุรดิตถ์ 12.โรงเรียนล ำดวนวยัใสเทศบำต ำบลคุ้งตะเภำ 28 มี.ค. 60 70 เทศบำลต ำบลคุ้งตะเภำ
1/1 ม.1 ถ.เฉลิมพระเกยีรติ ต.คุ้ง
ตะเภำ อ.เมือง จ.อตุรดิตถ์

นำงสำวติรี บญุหวำ
หวัหน้ำฝ่ำยส่งเสริมและสวสัดิกำรสังคม
 รก.ผู้อ ำนวยกำร
083-631-9765

อตุรดิตถ์ 13.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลชัยจมุพล 15 ธ.ค. 59 30 หอประชุมธรรมำภบิำล
อบต.ชัยจมุพล

นำงรสสุคนธ ์นำคน้อย
085-252-1105

อตุรดิตถ์ 14.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .ทุ่งยั ง (สถ.) 50 ทต.ทุ่งยั ง
อตุรดิตถ์ 15.โรงเรียนผู้สูงอำยดุำรำรัศม์ 24 เม.ย.60 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นดำรำ -องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นดำรำ 

เลขที่ 89 หมู่ 9 ต.บำ้นดำรำ อ.พชิัย จ.
อตุรดิษถ ์53220

นำงสำวโสทยำ แกว้ต้น
096-663-3560

อทุัยธำนี 1.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลอทุัยเกำ่ 2556 100 อบต.อทุัยเกำ่ นำยยทุธพงษ ์ศรีสรรพ์ อบต.อทุัยเกำ่ นำยยทุธพงษ ์ศรีสรรพ ์
โทร.098-7494967

อทุัยธำนี 2.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบำ้นบงึ 2558 อบต.บำ้นบงึ นำยบงัเอญิ เกตุหนู อบต.บำ้นบงึ นำยสมนึก ไวกสิกรณ์ โทร .056-539172
อทุัยธำนี 3.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลประดูย่นื* 2559 อบต.ประดู่ยนื นำงบญุญำดำ บตุรสิงห์ อบต.ประดู่ยนื นำงบญุญำดำ บตุรสิงห ์

โทร.096-4528289

อทุัยธำนี 4.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลทุ่งนำงำม 2559 อบต.ทุ่งนำงำม น.ส.ศิริลักษณ์ พรคง อบต.ทุ่งนำงำม น.ส.ศิริลักษณ์ พรคง 
โทร.081-2666509

อทุัยธำนี 5.โรงเรียนผู้สูงอำยบุำ้นหว้ยรัง 2558 วดัหว้ยรัง ม.2 น.ส.จนัจริำ พลึิก อบต.ระบ ำ น.ส.สุภทัรำดำ แขม้แขง็ โทร .086-2126668
อทุัยธำนี 6.โรงเรียนผู้สูงอำยบุำ้นยำงงำม 2558 วดัปำงไม้ไผ่ ม.4 น.ส.ธนัญญำ สุพรรณ์
อทุัยธำนี 7.โรงเรียนผู้สูงอำยบุำ้นคีรีวงษ์ 2558 ศำลำที่ประชุม ม.15 นำยอสิระพงษ ์ศรีแจ้
อทุัยธำนี 8.โรงเรียนผู้สูงอำยบุำ้นคลองเตย 2558 ศำลำประชำคม ม.9 นำงตำล บลณะ
อทุัยธำนี 9.โรงเรียนผู้สูงอำยบุำ้นใหม่บรูพำ 2558 วดัใหม่บรูพำ ม.19 นำงพฒุตำล ศรีพทุยำ
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ภำคเหนือ
อทุัยธำนี 10.โครงกำรศูนยก์ำรเรียนรู้ส ำหรับผู้สูงอำยใุน

ชุมชน
ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษยจ์งัหวดัอทุัยธำนี 
ต.อทุัยธำนี อ.หนองฉำง จ.อทุัยธำนี 
61110

ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย ์จ.อทุัยธำนี

โทร : 056-511229

อทุัยธำนี 11.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .ทุ่งโพ (สถ.) 120 อบต.ทุ่งโพ
อทุัยธำนี 12.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .วงัหนิ (สถ.) 100 อบต.วงัหนิ
อทุัยธำนี 13.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .บำ้นใหม่คลองเตียน 

(สถ.)
400 อบต.บำ้นใหม่คลองเตียน

อทุัยธำนี 14.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต .หำดทนง (สถ.) 150 ทต.หำดทนง
อทุัยธำนี 15.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต .หำดระบ ำ (สถ.) 60 อบต.หำดระบ ำ
อทุัยธำนี 16.โรงเรียนผู้สูงอำย ุบำ้นไผ่ (สถ.) 60 อบต.หำดระบ ำ
อทุัยธำนี 17.โรงเรียนผู้สูงอำย ุบำ้นหวั (สถ.) 60 อบต.หำดระบ ำ

17

หมายเหต ุ* เป็นพืน้ที ่ศพอส.

รปูดาว ศพอส.ทีเ่ข็มแข็ง


