พืน้ ที่ที่มกี ำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ

ภำคเหนือ
ลำดับ
1

2

จังหวัด

ชือ่ โรงเรียนผู้สูงอำยุ

ปีทเี่ ริ่ม
ดำเนินกำร

จำนวน
นักเรียน

สถำนทีต่ งั้ ของโรงเรียนผู้สูงอำยุ

ชือ่ -สกุล ผู้ประสำน
ของโรงเรียนผู้สูงอำยุ
นำงเพ็ญศรี พูนกิม่ แก้ว

ชือ่ -ทีอ่ ยูห่ น่วยงำนทีด่ แู ลโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ชือ่ -ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพย์ผู้ประสำนงำน
นำงอรณิชำ ธรรมสวยดี 097-9205282

กำแพงเพชร 1.ชมรมเสริมสร้ำงสุขภำพผู้อำวุโส (ศพอส.
พรำนกระต่ำย)* เกรด A
กำแพงเพชร 2.ศูนย์กำรเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอำยุ
ตำบลคลองน้ำไหล (ศพอส.คลองน้ำไหล)* เกรด
A

2549

เทศบำลตำบลพรำนกระต่ำย

2557

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองนำไหล นำยอุบล วงศ์ตำรินทร์

นำงไม้ปำ่ ธิรำนันท์ 087-3108167

กำแพงเพชร 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
แม่ลำด (ศพอส.แม่ลำด) พื้นทีน่ ำร่อง*
กำแพงเพชร 4.โรงเรียนผู้สูงวัยเทศบำลตำบลลำนกระบือ
กำแพงเพชร 5.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลสกลบำตร
กำแพงเพชร 6.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลทุง่ ทรำย*

2558

องค์กำรบริหำรส่วนตำบล แม่ลำด

ร.ต.ต.สำคร ไม้งำม

นำงธำรญำ ศรีบรู พำ 089-7061186

2557
2555

เทศบำลตำบลลำนกระบือ
เทศบำลตำบลสกลบำตร
๒๓๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งทรำย
อำเภอทรำยทองวัฒนำ
จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๙๐

นำงอุบล สำยจิต
นำยวิวฒ
ั น์ สกลวิทยำนันท์

นำงจิรำพร หอมขจร 081-6756472
นำงชนิดำภำ ชัยหัง 081-7075035
โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๖-๒๑๙๐ ต่อ ๑๓ โทรสำร ๐-๕๕๘๖๒๑๙๐ ต่อ ๑๓
Email:thungsai_234@hotmail.com/www.thungsaikp
p.go.th

กำแพงเพชร
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย

2559
2553
2554
2558
2559
2558
2559
2559

เทศบำลตำบลคลองพิไกร
วัดศรีเมืองมูล ต.หัวง้ม
วัดหัวฝำย ต.สันกลำง
โรงเรียนสันกอเหียง ต.สันติสุข
อบต.ป่ำหุง่ ต.ป่ำหุง่
วัดบ้ำนหลวง ต.ครึ่ง
วัดสบสม ต.เวียง
วัดเชียงคำน ต.สถำน

นำยสังวำลย์ บุญประเสริฐ
นำงสำวศรีวรรณ แก้วสืบ
พระครูปยิ ะวรรณพิพฒ
ั น์
นำงสำววนิดำ สุรินต๊ะ
นำงสำวเจมจิรำ วงศ์จนั ทร์มำ
นำยกิติกร ทวีชัย
นำยวุฒิกร ทวีชัย
นำงดวงฤดี อัศวทองคำ

นำยวรพจน์ สิงห์เรือง 091-0289091
081-7644975 อบต.หัวง้ม/วัดศรีเมืองมูล
081-6027997 วัดหัวฝำย/อบต.สันกลำง
085-1347845 อบต.สันติสุข
053-676468 อบต.ป่ำหุง
098-7485902 ทต.ครึ่ง
081-6731234 ทต.เวียงเชียงของ
084-6105415 ทต.สถำน

7.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลคลองพิไกร
1.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลหัวง้ม *
2.โรงเรียนผู้สูงอำยุวดั หัวฝำย
3.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลสันติสุข
4.โรงเรียนผู้สูงอำยุปำ่ หุง่
5.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลครึ่ง
6.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลเวียงเชียงของ
7.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลสถำน
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หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
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2

ภำคเหนือ
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย

8.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลหล่ำยงำว*
9.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลม่วงยำย
10.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลท่ำข้ำม
11.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลปอ
12.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลเมืองชุม
13.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลผำงำม
14.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลป่ำซำง*
15.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลเทศบำลป่ำกอดำ
16.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลเทศบำลป่ำแดด
17.โรงเรียนผู้สูงอำยุบำ้ นหลำยลำว
18.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลป่ำแดด
19.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลเวียงเชียงแสน
20.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลแม่ไร่
21.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลป่ำซำง
22.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลป่ำตึง
23.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลวัดร่องเผียว
24.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลแม่ขำ้ วต้ม
25.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลท่ำสุด
26.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลแม่ลอย
27.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลงิว
28.โรงเรียนผู้สูงอำยุรต่องแช่
29.โรงเรียนผู้สูงอำยุบำ้ นห้วยไคร้
30.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลหงำว
31.โรงเรียนผู้สูงอำยุจอมหมอกแก้ว
32.โรงเรียนผู้สูงอำยุวดั ท่ำต้นตัน
33.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลโชคชัย *
34.โรงเรียนวุฒิวทิ ยำลัย
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ศูนย์ศพอส.ต.หล่ำยงำว
ทต.ม่วงยำย
วัดบ้ำนโล๊ะ/วัดท่ำข้ำม
ศำลำเอนกประสงค์บำ้ นปอกลำง
วัดดอนแก้ว ต.เมืองชุม
อบต.ผำงำม ต.ผำงำม
วัดศรีดอนชัย ต.ป่ำซำง
ศำลำเอนกประสงค์ปำ่ กอดำ
ศูนย์สุขภำวะ อำเภอป่ำแดด
วัดบ้ำนหลำยลำว ต.ท่ำก๊อ
ศูนย์ประสำนงำนชมรมกำนัน
วัดท่ำข้ำวป้ำน ต.เวียง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลแม่ไร
อำคำรเอนกประสงค์วดั ป่ำซำง
อบต.ป่ำตึง
วัดร่องเผียว ต.ห้วยสัก
อบต.แม่ขำ้ วต้ม
วัดสันต้นกอก ต.ท่ำสุด
อบต.แม่ลอย
หอประชุมเทศบำล
วัดช้ำงถำ ต.เวียง
วัดห้วยไคร้ ต.เวียง
ทต.หงำว
โรงเรียนบ้ำนท่ำมะโอ
วัดท่ำต้นตัน ต.จอมหมอกแก้ว
วัดแม่เลียบ ต.โชคชัย
ทต.เมืองพำน

นำยจำรุวฒ
ั น์ รักพ่อ
นำงฐิตินันท์ กุยรัมย์
ประวิทย์ กำเนิด
นำยสุรชำติ คำแปล
น.ส.พนอจิตต์ ธรรมโถ
นำยเสวต ณ น่ำน
นำงฑิตฐิตำ สิริทุมมำกุล
นำยจักรำวุธ เปลินศิริ
นำยสมยศ ฟองจำงวำง
นำงสำวเมริสำ ไชยวงค์
นำยนัทธวัฒน์ คนมำก
นำงสำวมณีวรรณ ซำวคำเขต
นำงปรำณี วงศสุรินทร์
นำงสมจิตร จำอินทร์ต๊ะ
นำงภักดี ทองคำ
พระอธิกำรไพสณฑ์ มหำวิโร
นำงสำวพัสวีร์ ไชยเมืองเลน
นำงสำวกมลทิพย์ หลักมั่น
นำงจุฬำ มำหำญ
นำยวิวฒ
ั น์ จันทร์เป็ง
นำยวรวิทย์ ศรีธริ ำช
นำยวรวิทย์ ศรีธริ ำช
นำยภัทรพงษ์ แปงคำ
นำงสำวแกมกำญจน์ ทองศักดิ์สกุล
นำงสำวแกมกำญจน์ ทองศักดิ์สกุล
นำยสุรินทร์พนั ธ์ มั่นกุง
นำงสำวสุกญ
ั ญำ จินะธรรม

084-3749099 ทค.หล่ำยงำว
089-5579539 ทต.ม่วงยำย
089-9566559 ทต.ท่ำข้ำม
053-602742 อบต.ปอ
091-4806775 ทต.เมืองชุม
084-1725705 อบต.ผำงำม
084-8088831 อบต.ท่ำซำง
087-1322474 ทต.ป่ำกอคำ/กองกำรศึกษำ
082-1919302 ทต.ป่ำแดด/ชมรมผู้สูงอำยุ
093-3139259 อบต.ท่ำก๊อ
089-6513202 อบต.ป่ำแดด
091-8584708 ทต.เวียงเชียงแสน
089-8359389 ทต.แม่ไร่/ชมรมผู้สูงอำยุ
099-2702893 ทต.ป่ำซำง/ชมรมผู้สูงอำยุ
089-7585610 อบต.ป่ำตึง
092-6614629 วัดร่องเพียว/ทต.ห้วยสัก
089-7568101 อบต.แม่ขำ้ วต้ม
081-0300662 ทต.ท่ำสุด/วัดสันต้นกอก
083-3197737 อบต.แม่ลอย
090-3196439 ทต.งิว
087-6731135 อบต.เวียง
087-6731135 อบต.เวียง
085-6257768 ทต.หงำว
095-6754123 อบต.จอมหมอกแก้ว
095-6754123 อบต.จอมหมอกแก้ว
089-7592336 อบต.โชคชัย
080-6765594 ทต.เมืองพำน

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย

35.โรงเรียนชรำบำลทต.พญำเม็งรำย
36.โรงเรียนสำมวัยวัดพระธำตุผำเงำ
37.โรงเรียนบ่ำป้ำวห้ำว ทต.แม่จนั
38.โรงเรียนข่วงพญำทต.สันทรำย
39.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลป่ำตำล

2558
2559
2557
2558
2556

เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย

2557
2558

เชียงรำย
เชียงรำย

40.โรงเรียนเตรียมผู้สูงอำยุตำบลโป่งงำม
41.โฮงเฮียนสร้ำงสุขคนเฒ่ำ *
42.ศูนย์กำรเรียนรู้และส่งเสริมสุขภำพผู้สูงวัย
ตำบลทรำยขำว
43.โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ผู้สูงอำยุ
44.โครงกำรผู้สูงอำยุวยั ใสใส่ใจสุขภำพ
45.โครงกำรกิจกรรมดูแล สุขภำพกำยใจผู้สูงอำยุ
ตำบลเชียงเคียน
46.โครงกำรสูงวัยอย่ำงมีคุณค่ำ ชรำอย่ำงมีศักดิ์ศรี
47.โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ผู้สูงอำยุตำบล
ธำรทอง
48.ศูนย์กำรเรียนรู้ผู้สูงอำยุเทศบำลเวียง
49.โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุอย่ำยัง่ ยืน
50.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้พฒ
ั นำผู้สูงอำยุ
51.โครงกำรกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย*
52.โรงเรียนผู้สูงอำยุจันจว้ำ อำเภอแม่จัน *

เชียงรำย
เชียงรำย

53.โรงเรียนผู้สูงอำยุแม่กรณ์ (สถ.)
54.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลดอยงำม (สถ.)

เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย

อำคำรสุขภำวะชุมชน
วัดพระธำตุผำเงำ ต.เวียง
เทศบำลตำบลแม่จนั
เทศบำลตำบลสันทรำย
อำคำรสุขภำวะชุมชน เทศบำลตำบล
ป่ำตำล
อบต.โป่งงำม
ศูนย์ศพอส.ป่ำอ้อดอนชัย
โรงเรียนบ้ำนแม่คำววัง ต.ทรำยขำว

นำยจักรพงษ์ เรือนสิทธิ์
นำงทิพย์วรรณ โตแตง
อำจำรย์บญ
ุ ยเรศ บุญยัง
นำงศิริลักษร์ รื่นวงศ์
นำงวริศรำ มณีวงค์

089-4352391 ทต.พญำเม็งรำย/กศน.
089-9973527 ทต.เวียง/วัดพระธำตุผำงำม
089-8512592 ทต.แม่จนั
053-153554 ทต.สันทรำย
090-8913737 ทต.ป่ำตำล

นำยสุรพงษ์ ผำสุก
นำงสำวปวิชยำ คำแก้ว

095-1343719 อบต.โป่งงำม
093-1310806 ทต.ป่ำอ้อดอนชัย
080-7602432/วัดแม่คำววัง/อบต.ทรำยขำว

2557
2555
2554

ศูนย์เด็กเล็กต้นกล้ำ ต.แม่ออ้
ศำลำประชำคมตำบลสำยนำคำ
รพ.สต.เชียงเคี่ยน

นำงสำวดำรณี บุญมำ
นำยอธิคม คำอินทร์
นำงชนิดำ คำก้อนแก้ว

089-7015454 อบต.แม่ออ้
084-2228908 ทต.สำยนำคำ
081-9507709 รพสต.เชี่ยงเคี่ยน/ทต.

2557
2559

ทต.บ้ำนปล้อง
อบต.ธำรทอง

นำงทิพย์วรรณ หม่อมศรี
นำงสำวผกำยกุล สุวรรณใจ

053-954162 ทต.บ้ำนปล้อง
053-666151 อบต.ธำรทอง

ศูนย์ส่งเสริมสุขภำพเทศบำล
วัดเจย์ดีหลวง ต.เจย์หลวง
อบต.บ้ำนโป่ง

นำงฑิตยำ ปัญญำยม
นำงสำวฉัตรแก้ว พิมพ์วำปี
นำงสำวพินญำดำ เกตุโสภำ

053-795321 ทต.เวียง
081-0507656 ทต.เจย์ดีหลวง
081-1801773 อบต.บ้ำนโป่ง

ศูนย์ศพอส.สันมะค่ำ
สำนักงำนเทศบำลตำบลจันจว้ำ ถ.แม่
จัน-เชียงแสน ต.จันจว้ำ
อ.แม่จนั จ.เชียงรำย 57270

นำงดวงเดือน อินต๊ะรำช

081-1116064 ทต.สันมะค่ำ
0 5377 5123

2558
2557
2559
2554
มี.ค 2560

80
120
120

200

130

127
150

อบต.แม่กรณ์
อบต.ดอยงำม

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย

3

80
135
191

55.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลศรีคำ (สถ.)
56.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลศรีดอนมูล (สถ.)

เชียงรำย

57.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลป่ำสัก * (สถ.)
58.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลโรงช้ำง

15 ก.พ. 60

เชียงรำย

59.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลห้วยซ้อ

เชียงรำย

อบต.ศรีคำ
อบตศรีดอนมูล

120

อบต.ป่ำสัก
วัดสันกองพัฒนำรำม หมู่ที่ 2

กองกำรศึกษำฯ เทศบำลตำบลโรงช้ำง

นำยจำรัส ยำมี เบอร์โทร 086-422-9539

1 ก.ย. 59

70

ภำยในเทศบำลห้วยซ้อ

เทศบำลห้วยซ้อ

นำงพิมพำ อะทะจำ
โทร 086-192-4903

60.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลแม่เปำ

20 มี.ค. 60

104

อำคำรสภำวัฒนธรรมตำบลแม่เปำ

อบต.แม่เปำ

กรรณิกำ กำบจอก
089-264-6972

เชียงรำย

61.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลเทอดไทย

5 ม.ค. 58

100

บ.เทอดไทย ม1 เลขที่ 119/6 ต.เทอด อบต.เทอดไทย
ไทย อ.แม่ฟำ้ หลวง จ.เชียงรำย
กศน.เทอดไทย
ชมรมผู้สูงอำยุตำบลเทอดไทย

นำยบัณฑิต
โทร : 084-222-2561

เชียงใหม่

1.โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้ำงสุขตำบลสันนำเม็ง

สำนักงำนเทศบำลตำบลสันนำเม็ง

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

เชียงใหม่

2.โรงเรียนผู้สูงอำยุศึกษำชรำบำล

2557

เทศบำลตำบลท่ำเดื่อ -มืดกำ อ.ดอยเต่ำ น.ส.รัชภรณ์ โสภำแดง พยำบำลวิชำชีพ เทศบำลตำบลเดื่อ -มืดกำ 374 ม.3 ต.ท่ำเดื่อ
จ.เชียงใหม่
ชำนำญกำร
อ.ดอยเต่ำ จ.เชียงใหม่
นำงสำวรัชภรณ์ โสภำแดง 374 ม.3 ต.ท่ำเดื่อ
อ.ดอยเต่ำ จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่

3.ศูนย์พฒ
ั นำคุณภำพชีวติ และส่งเสริมอำชีพ
ผู้สูงอำยุตำบลนำแพร่

2558

นำแพร่พฒ
ั นำ

นำยอัครพงศ์ ไชยมงคล
นักพัฒนำสังคมปฏิบตั ิกำร

นำยอินสอน ทะนันชัย (ประธำนศูนย์)
นำยอนุชำ จิระวัฒนกุล (เลขำศูนย์)

เชียงใหม่
เชียงใหม่

4.โรงเรียนวุฒิสรำญปัญญำ
5.ศุนย์กจิ กรรมและบริกำรผู้สูงอำยุ เทศบำล
ตำบลหนองป่ำครัง

2559
2556

อบต.ม่อนปิน่
อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ
เทศบำล ต.หนองป่ำครัง

นำยอนุรักษ์ ลำตรินทร์
ร.อ.ศรีวน กำจีจน

นำแพร่พฒ
ั นำ 123 ม.1 ต.นำแพร่ อ.ดอยเต่ำ
จ.เชียงใหม่ 50230
นำยอนุชำ จิระวัฒนกุล (ผู้ประสำนงำน)
อบต.ม่วงปิน่ 199 ม.3 ต.ม่อนปิน อ.ฝำง จ.เชียงใหม่
กองสวัสดิกำรสังคม เทศบำลตำบลหนองป่ำครัง
นำงพุทธรักษำ

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
เชียงใหม่

6.โรงเรียนผู้สูงอำยุขวั มุงวัฒนำ

2558

เชียงใหม่

7.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองแม่โจ้

2560

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลขัวมุง นำยโกวิท เงินโก ผอ.รร.ขัวมุงวัฒนำ
อ.สำรภี จ.เชียงใหม่
081-9514951
ศำลำอเนกประสงศ์ตรงข้ำววัดแม่โจ้
นำยศักดิศ์ รี สุปนิ ตำ

เชียงใหม่

8.ศูนย์รวมใจผู้สูงอำยุตำบลปงตำ

2559

เทศบำลตำบลไชยปรำกำร

เชียงใหม่

9.ศูนย์ส่งเสริมฟืน้ ฟูดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุตำบลศรี
ดงเย็น
10.ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุตำบล
หนองบัว*

2559

11.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลยุหว่ำ

2555

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

12.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลขีเ้ หล็ก *
13.โรงเรียนผู้สูงอำยุเวียงพร้ำว*

2559

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลขัวมุง นำงนงนุช คำภี
ระ 053-429419
เทศบำลเมืองแม่โจ้ นำงสำวเอืองฟ้ำ หลังจันทร์
053-498621 ต่อ 111

เทศบำลตำบลไชยปรำกำร นำยธีรยุทธ์
คำไสย 053-457370 ต่อ 904
อำคำรเอนกประสงค์วดั ศรีดงเย็น
เทศบำลตำบลไชยปรำกำร นำยธีรยุทธ์
คำไสย 053-457370 ต่อ 904
เทศบำลตำบลไชยปรำกำร นำยธีรยุทธ์ นำยณัฐพล ต้นวรรณำ
คำไสย 053-457370 ต่อ 904
93/4 ม.4 ต.ยุหว่ำ อ.สันป่ำตอง จ.
นำงบัวแก้ว กัณทวี (ครูใหญ่ รร ผส.ต.ยุ เทศบำล ต.ยุหว่ำ 299 ม.9 ต.ยุหว่ำ อ.สันป่ำตอง จ.
เชียงใหม่
เชียงใหม่
หว่ำ)
130 ศูนย์พฒ
ั นำสังคม 13 อ.แม่แตง จ. นำยประสิทธิ์ สีหวงศ์
088-4303639 . 053-4708800 , 053372191
เชียงใหม่
สำนักงำนเทศบำลตำบลเวียงพร้ำว
333 หมุ่ที่ 4 ต.เวียงพร้ำว อ.เวียงพร้ำว นำยเกรียงไกร ปิมแปง
จ.เชียงใหม่ 50190

เชียงใหม่

14.โรงเรียนชรำบำลวุฒิวิทยำไลย์ *

วัดพระธำตุดอยสะเก็ด พระอำรำม
หลวง ทต.เชิงดอย

คุณกุลริศำ แสนสุวรรณ์ ตำแหน่ง ผอ.
กองสำธำรณสุข

เชียงใหม่

15.โรงเรียนคลังปัญญำผู้สูงวัย *

172 ม.8 ต.ข่วงเปำ อ.จอมทอง จ.
เชียงใหม่

คุณณัฐพงศ์ ตำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน

085-7139842
242/1 ม.12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
50220
โทร
โทร :: 098-7591913
081-2887345 ,, 053-104900
053-826839

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
เชียงใหม่

16.โรงเรียนผู้สูงอำยุบำ้ นธรรมปกรณ์เชียงใหม่
(ศพส.)

2559

ศูนย์พฒ
ั นำกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
ผู้สูงอำยุบำ้ นธรรมปกรณ์เชียงใหม่
เลขที่ 1 ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

นำงมิ่งขวัญ วีระชำติ ผู้อำนวยกำรศูนย์ 089-965-1356
081-882-8633
053-278-573
(F) 053-281-206

เชียงใหม่

17.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลยำงครำม

2560

271 หมู่ 5, ตำบลยำงครำม อำเภอ
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ , 50160

นำงพุทธินันท์ บัวแก้ว

เชียงใหม่

18.โรงเรียนผู้สูงอำยุปยิ ะมำลย์

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

19.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองแม่เหียะ (สถ.)
20.โรงเรียนผู้สูงอำยุสมุนไพร (สถ.)
21.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลสันผีเสือ (สถ.)
22.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลสันปูเลย (สถ.)
23.โรงเรียนผู้สูงอำยุแม่คือ (สถ.)
24.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบล
สันป่ำตอง (สถ.)
25.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบล
บ้ำนกลำง (สถ.)
26.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.สันกลำง (สถ.)
27.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.แม่กำ๊ (สถ.)
28.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.นำบ่อหลวง
(สถ.)

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

20 มิ.ย. 60

32

ศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุปยิ ะมำลย์ ตำบล
วัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50000

120
910
200
80
40
60

ทม.แม่เหียะ
ทต.ฟ้ำฮ่ำม
ทต.สันผีเสือ
ทต.สันปูเลย
ทต.แม่คือ
ทต.สันป่ำตอง

150

ทต.บ้ำนกลำง

100
119
20

อบต.สันกลำง
อบต.แม่กำ๊
อบต.นำบ่อหลวง

089-965-1356
081-882-8633
053-278-573
(F) 053-281-206
ศูนย์ฯ ผู้สูงอำยุบำ้ นธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

20
943
80

อบต.บ้ำนกลำง
ทต.หนองผึง
ทต.ขัวมุง

75
300

ทต.แม่ปงั๋
อบต.แม่สูน

241
70

อบต.เวียง
ทต.เมืองงำย

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

29.โรงเรียนผู้สูงอำยุบญ
ุ รักษำ (สถ.)
30.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.หนองผึง (สถ.)
31.โรงเรียนผุ้สูงอำยุวฒ
ั นำตำบลขัวมุง
(สถ.)
32.โรงเรียนผู้สูงอำยุยมรั
ิ บอรุณวิทยำลัย (สถ.)
33.โรงเรียนผู้สูงอำยุอำวุโสทยำลัย
ตำบลแม่สูน (สถ.)
34.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.เวียง (สถ.)
35.โรงเรียนผู้สูงอำยุส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ
(สถ.)
36.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.ทุ่งข้ำวพวง (สถ.)
37.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.แม่สำว (สถ.)
38.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ทุ่งรวงทอง (สถ.)

100
180
120

ทต.ทุ่งข้ำวพวง
อบต.แม่สำว
อบต.ทุ่งรวงทอง

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ตำก

39.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ดอยเต่ำ (สถ.)
40.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.บ่อแก้ว (สถ.)
41.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.เมืองแหง (สถ.)
42.โรงเรียนผู้สูงอำยุหนองตองพัฒนำ*
1.โรงเรียนผู้สูงอำยุเมืองแม่ปะ*

132
110
50

อบต.ดอยเต่ำ
อบต.บ่อแก้ว
อบต.เมืองแหง
อบต.หนองตองพัฒนำ
วัดใหม่คำมำ ม.3 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด นำยณัฐวุฒิ สำยเปีย
จ.ตำก
วัดแม่ปะเหนือ ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด
จ.ตำก
วัดเวฬุวนั ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.
ตำก
สำนักสงฆ์ล้ำนนำบุญญำรำม ม.7 ต.
แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตำก

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

4

ตำก
ตำก
ตำก

2.โรงเรียนผู้สูงอำยุเมืองแม่ปะ วิทยำเขตลำนนำ
ม.1
3.โรงเรียนผู้สูงอำยุเมืองแม่ปะ วิทยำเขตลำนนำ
ม.2
4.โรงเรียนผู้สูงอำยุเมืองแม่ปะ วิทยำเขตลำนนำ
ม.6-7

2556
2558
2558
2558

อยูใ่ นพืนที่ ศพอส.อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตำก
63110 นำงสำวอุไรวรรณ ภักดีนุกลู จินดำ

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
ตำก

5.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลแม่กำษำ

2558

ตำก

6.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลบ้ำนตำก

2558

ตำก

7.โรงเรียนผู้สูงอำยุเปีย่ มสุข *

2558

ตำก
ตำก

8.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลโป่งแดง
9.โรงเรียนผู้สูงอำยุสู่อำเซียน

2559

ตำก

10.โรงเรียนผุ้สูงอำยุเทศบำลตำบลวังเจ้ำ

ตำก

11.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลแม่ท้อ

ตำก

12.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลนำโบสถ์ *

31 ส.ค. 59

44

ศูนย์พฒ
ั นำคุณภำพชิวติ และส่งเสริม
อำชีพผู้สูงอำยุตำบลนำโบสถ์

ตำก

13.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลแม่ตำ้ น*

9 ก.พ. 60

75

ตำก

14.โรงเรียนผู้นำผู้สูงอำยุ

1 มี.ค.60

30

9 ก.พ. 60

80

ชมรมผู้สูงอำยุม่กำษำรวมใจ ม.11 ต.
แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตำก
วัดสันป่ำลำน ม.4 ต.ตำกออก อ.บ้ำน
ตำก
ศูนย์พฒ
ั นำคุณภำพชีวติ และส่งเสริม
อำชีพผู้สูงอำยุ ม.4 ต.สมอโคน อ.บ้ำน
ตำก จ.ตำก (เดิมใช้สถำนที่ภำยในวัด
วิเศษวำนิชบริเวณอำคำรเรียนสงฆ์ )

นำงวรวรรณ แก้ววรรณ หน.ฝ่ำย
สวัสดิกำรสังคม 081-7074519
นำงบังอร สอนผุย หน.ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 061-3261493

วัดโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตำก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ

อบต.โป่งแดง
คุณอุไรวรรณ ภักดีนุกลู กิจจำ

เทศบำลตำบลบ้ำนตำก
อบต.สมอโคน อยูใ่ นพืน่ ที่ ศพอส.

686 ม.10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตำก 63110 หรือ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จงั หวัด
ตำก ศำลำกลำงจังหวัดตำก อ.เมือง จ.ตำก 63000
โทร : 081-9624819 , 055-533126 ต่อ 19

วัดอรัญญิกวนำรำม ม.1 ต.เชียงทอง อ. นำงรวินิภำ อุน่ เมือง นักพัฒนชุมชน
วังเจ้ำ
ชำนำญกำร
055-593-006

เทศบำลตำบลวังเจ้ำ อำเภอวังเจ้ำ จังหวัดตำก

ศูนย์โรงเรียนผู้สุงอำยุ อบต.แม่ท้อ

นำงสุกญ
ั ญำ คณะใน
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญกำร
นำงสำวมนสิชำ คงสมปรำชญ์
นักพัฒนำชุมชนปฏิบตั ิกำร
088-272-8361

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ท้อ

ชมรมผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลแม่ต้ำน

นำยกิตติพงศ์ แสนเครือ
นักพัฒนำชุมชน
091-837-9242

เทศบำลแม่ต้ำน

ศำลำ SML หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปะ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

นำยณัฐวุฒิ สำยเปีย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนผุ้สูงอำยุ
087-203-ด7422

องค์กำรบิรหำรส่วนตำบลแม่ะ

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำโบสถ์

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ

5

ตำก

15.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.หนองบัวใต้

ตำก

16.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลเชียงทอง

ตำก

17.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลวังหมัน

24 ก.พ. 60

นครสวรรค์ 1.ศูนย์พัฒนำศักยภำพผู้เชีย่ วชำญชีวิตตำบลแม่
เปิน* (พื้นทีข่ ยำยผล)
นครสวรรค์ 2.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบล ศำลเจ้ำไก่ต่อ

2558

นครสวรรค์ 3.ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพ
ผู้สูงอำยุตำบลพันลำน*
นครสวรรค์ 4.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลทับกฤช

2559

150

ทต.หนองบัวใต้

520

อบต.เชียงทอง

นำยปิยะ ไชยวุฒิพงศ์
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม
054 039 758 ต่อ 18

50

อบต.วังหมัน

นำงสำวสำยชล ปัญญะ
055 800 081

อำคำรศูนย์พฒ
ั นำคุณภำพชีวติ และ
ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ
อำคำรศูนย์พฒ
ั นำศักยภำพผู้สูงอำยุ
และผู้พกิ ำรเทศบำลตำบลศำลเจ้ำ
ไก่ต่อ

นำยรำเชนทร์ กลั่นเกษตรวิทย์

อำคำรศูนย์พฒ
ั นำคุณภำพชีวติ และ
ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุตำบลพันลำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทับกฤช

นำยศรัณย์ เกิดคำ นักพัฒนำชุมชน

2558

2559

นครสวรรค์ 5.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลพรหมนิมติ *

ก.พ.-60

100

นครสวรรค์ 6.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลสำยลำโพง*

ก.พ.-60

100

นครสวรรค์ 7.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.สระแก้ว* (สถ.)
นครสวรรค์ 8.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.สุขสำรำญ*
(สถ.)
นครสวรรค์ 9.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.หนองกรด (สถ.)
นครสวรรค์ 10.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ปำงสวรรค์
(สถ.)
นครสวรรค์ 11.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.บ้ำนไร่ (สถ.)

100
30

อำคำรศูนย์พฒ
ั นำคุณภำพชิวติ และ
ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ
อำคำรศูนย์พฒ
ั นำคุณภำพชิวติ และ
ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ
อบต.สระแก้ว
อบต.สุขสำรำญ

200
37

อบต.หนองกรด
อบต.ปำงสวรรค์

29

อบต.บ้ำนไร่

อบต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 084-6181688

นำงวิชชุดำ บรุณพันธ์ พยำบำลเทคนิค เทศบำลตำบลศำลเจ้ำไก่ต่อ อ.ลำดยำว จ.นครสวรรค์
ชำนำญงำน
056-365282 ต่อ 109
อบต.พันลำน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 081-0441391

นำยพรศักดิ์ วงค์มหำ นักพัฒนำชุมชน อบต.ทับกฤช 085-0487388
ชำนำญกำร
นำงสศิธร พัสสร
อบต.พรหมนิมิต อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์
นำงสำวเยำวนุช เผือกหอม

อบต.สำยลำโพง อ.ท่ำตะโก จ.นครสวรรค์
โทร. 056-284-240

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
6

นครสวรรค์ 12.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.บำงตำหงำย (สถ.)
นครสวรรค์ 13.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลจันเสน*
น่ำน
1.โรงเรียนผูส้ ูงอำยุเทศบำลตำบลศรีษะเกษ
น่ำน

พ.ค.-60
2558

150
50

อบต.บำงตำหงำย
ณ ศูนย์จกั สำนบ้ำนดงมัน
เทศบำลตำบลศรีษะเกษ

2559

อบต.ผำสิงห์

น่ำน

2.โรงเรียนผู้สูงอำยุองค์กำรบริหำรส่วนตำบลผำ
สิงห์
3.โรงเรียนปัจฉิมวัยวุฒิวทิ ยำลัย

2558

อบต.ไชยสถำน

น่ำน

4.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลดูใ่ ต้ (พื้นที่ ศพอส.)*

2559

น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน

5.โรงเรียนผู้สูงอำยุเสียวดอกขำว
6.โรงเรียนผุ้สูงอำยุ ทต.ทุ่งช้ำง (สถ.)
7.โรงเรียนผู้สุงอำยุ ทต.กลำงเวียง (สถ.)
8.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.บัวใหญ่* (สถ.)
9.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.สถำน (สถ.)
10.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.นำเกีย๋ น (สถ.)
11.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.นำทะนุง*
(สถ.)
12.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.ปัว* (สถ.)
13.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.ท่ำวังผำ (สถ.)

นำงวัชรำภรณ์ แสวงทรัพย์
ทต.ศรีษะเกษ ต.ศรีษะเกษ อ.นำน้อย
จ.น่ำน
อบต.ผำสิงห์ ต.ผำสิงห์ อ.เมือง จ.น่ำน

อบต.จันเสน อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์
นำยจีรพัฒน์ อะทะโน ทต.ศรีษะเกษ 0817833358
นำงสำวเบญมำศ คำเบ้ำ อบต.ผำสิงห์ 0879721551

อบต.ไชยสถำน ต.ไชยสถำน อ.เมือง จ. นำยยอร์ช สนธิ 10 ม.9 ต.ไชยสถำน 0843785110
น่ำน
วัดดอนมูล ม.5 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่ำน วิทยำลัยชุมชนน่ำน/ทต.ดู่ใต้
นำงสมพร ศรีทุมมำ วิทยำลัยชุมชนน่ำน 054711129

20-ม.ค.-60

เทศบำลเมืองน่ำน
100
150
120
560
56

เทศบำลเมืองน่ำน

ครูใหญ่ คุณวิโรจน์ ฐเตชะ : 080-027-7272
คุณรัตติยำ : 082-337-9532

ทต.ทุ่งช้ำง
ทต.กลำงเวียง
อบต.บัวใหญ่
อบต.สถำน
อบต.นำเกีย๋ น

19-ก.พ.-00

อบต.นำทะนุง

24-เม.ย.-01
30-มี.ค.-00

ทต.ปัว
ทต.ท่ำวังผำ

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ

7

น่ำน

14.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลเทศบำลเมืองน่ำน

20-ม.ค.-60

เทศบำลเมืองน่ำน

เทศบำลเมืองน่ำน
นำงวำรีรัตน์ สำยเกียรติวงศ์ : 081-873-8499
นำยดำรง สุทรินทร์ นักเรียนรุ่นแรกของ
โรงเรียผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลเมืองน่ำน
บ้ำนเลขที่ 70/3 สุมนเทวรำช อ.เมือง
น่ำน 55000 โทร 054-710-542 ,
083-203-7338

น่ำน

15.วิทยำลัยสูงวัยตำบลถิม่ ตอง

21 ก.ค. 59

83

ศำลำศูนย์วฒ
ั นธรรมตำบลถิม่ ตอง

อบต.ถิม่ ตอง
121 หมู่ที่ 8 ต.ถิม่ ตอง อ.เมืองน่ำน จ.
น่ำน 5500

นำงสุวดิ ำ ยำนบิน ผู้ประสำนงำน
โทร : 054-785-201

น่ำน

16.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลเมืองจัง

1 ม.ค. 60

100

อบต.เมืองจัง

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองจัง

นำยวรำยุทธ 088-290-9133

พะเยำ

1.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลบ้ำนใหม่

2558

เทศบำลตำบลบ้ำนใหม่

เทศบำลตำบลบ้ำนใหม่ ม.7 ต.บ้ำนใหม่ อ.เมือง
จ.พะเยำ
เทศบำลตำบลแม่กำ
นำยประพันธ์ เทียนวิหำร นำยกเทศมนตรีตำบลแม่กำ
054-466605 089-6351369

อบต.ป่ำสัก 99 ม.9 ต.ป่ำสัก อ.ภูชำง
จ.พะเยำ

นำยศักดิ์ดำ พรหมเผ่ำ
นำยเทพฤทธิ์ คำดี
พระครูอำชวิพมิ ล
พระอธิกำรชินันธ์ อุชุจำโร
พระครูอำทร พัฒนพิศำล
เจ้ำคณะตำบลแม่กำ
นำงเบญจพร อัคนิจ
นำยสิงหำ วงศ์ใหญ่

พะเยำ

2.ศูนย์กำรเรียนรู้วดั โทกหวำก

2557

120

วัดโทกหวำก ต.แม่กำ

พะเยำ

3.ศูนย์กำรเรียนรู้วดั แม่กำห้วยเคียน

2557

70

วัดแม่กำห้วยเคียน

พะเยำ

4.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลป่ำสัก

2559

พะเยำ

5.โรงเรียนผู้สูงอำยุบำ้ นสันป่ำถ่อน

2558

ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยำ

นำงดรุณี วิสุทธินันท์

อบต.แม่ใส ร่วมกับคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัย
พะเยำ
นำงละออ มหำวรรณศร๊ ผอ.กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม โทร.081-7249680

อบต.ป่ำสัก 99 ม.9 ต.ป่ำสัก อ.ภูชำง จ.พะเยำ
นำงเบญจพร อัคนิจ รองปลัด อบต.ป่ำสัก 095-6241465
นำยสิงหำ วงศ์ใหญ่ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พฒ
ั นำชุมชน
098-3567899

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
พะเยำ

2557

พะเยำ

6.โรงเรียนอนุรักษณ์ปญ
ั ญำนุสรณ์โรงเรียน
ผู้สูงอำยุตำบลท่ำวังทอง
7.ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลป่ำแฝก

วัดเชียงทอง ต.ท่ำวังทอง อ.เมือง จ.
พะเยำ
วัดป่ำแฝกกลำง

เสรี แสงแก้ว ประธำนนักเรียน

ทต.ท่ำวังทอง นำงวำริษำ พวงมะลิ โทร.061-7964210

นำยลูน กันทพเป็ง

ทต.ท่ำแฝก

พะเยำ

8.โรงเรียนผู้สูงอำยุสร้ำงสุขตำบลห้วยข้ำวก่ำ

2557

ม.7 บ้ำนไชยสถำน ต.ห้วยข้ำวก่ำ
อ.จุน จ.พะเยำ

นำยภุชงค์ มหำวงศ์นันท์ ผอ.กองสำ
ธำรสุขและสิ่งแวดล้อม
นำยวุฒิชัย ไข่แก้ว รองปลัดเทศบำล ต.
ห้วยข้ำวก่ำ อ.จุน จ.พะเยำ

เทศบำลตำบลห้วยข้ำวก่ำ 127 ม.1 ต.ห้วยข้ำวก่ำ
อ.จุน จ.พะเยำ
นำยภุชงค์ มหำวงศ์นันท์ โทร.087-1793271
นำยวุฒิชัย ไข่แก้ว โทร.085-7175303

พะเยำ

9.โรงเรียนผ้สูงอำยุตำบลนำแวน

2559

ศำลำอเนกประสงค์บำ้ นแวน ม.1
อ.เชียงคำ จ.พะเยำ

นำยเทอดศักดิ์ ทองล้วน

อบต.นำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยำ นำยเทอดศักดิ์
ทองล้วน
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม โทร.054-415448 ต่อ 120

พะเยำ

10.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ

2558

วัดบ้ำนดงอินตำ

นำงภัทรกุล ไผ่เครือ

เทศบำลบ้ำนเหล่ำ 187 ม.10 ต.บ้ำนเหล่ำ อ.แม่ใจ
จ.พะเยำ โทร.054-417536
นำงภัทรกุล ไผ่เครือ

พะเยำ

11.โรงเรียนสุขใจวัยเก๋ำ

2558

ศูนย์วฒ
ั นธรรมไทลือ

น.ส.ศรัญญำ ศรีวริ ำช

พะเยำ

12.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงวัยวัดร่องห้ำ

2557

73

วัดร่องห้ำ ต.บ้ำนต๋อม อ.เมือง
จ.พะเยำ

พระไพบูลย์ ใจซื่อ

อบต.สระ 161 ม.1 ต.สระ อ.เชียงม่อน จ.พะเยำ
น.ส.ศรัญญำ ศรีวริ ำช
กองสำธำรสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบำลตำบลบ้ำนต๋อม
229 ม.4 ต.บ้ำนต๋อม อ.เมือง จ.พะเยำ
นำยถวิล บัวดี โทร.054-458771ต่อ 30 085-7157787

พะเยำ

13.โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุวดั ต๋อมดง

2558

85

พระบูลย์ ใจซื่อ

พะเยำ

14.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลดอกคำใต้ (ดอนไชย
พุทธศำสตร์)
15.โรงเรียน 3 ส. สร้ำง สุข สูงวัย

2558

วัดต๋อมดง ต.บ้ำนต๋อม อ.เมือง
จ.พะเยำ
วัดดอนไชย ม.9 บ้ำนสันจกปก
เทศบำลตำบลสันป่ำม่วง

นำยมนต์รักสยำม เครือสำร

พะเยำ

2555

2559

40

นำยเปรมหน่อแก้ว

อบต.ดอกคำใต้ 1 ม.3 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้
จ.พะเยำนำงกำญจนำ ธุระเสร็จ โทร.091-8174866
ทต.สันป่ำม่วง 129ม.6 ต.สันป่ำม่วง อ.เมืองพะเยำ
จ.พะเยำ โทร.054-888870

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
พะเยำ

16.โรงเรียนผู้สูงอำยุวดั ปันเจิง

2555

วัดปันเจิง ม.7 ต.แม่สุก

นำยชัชวำลย์ สุขศรีรำษฎร์

โทร.086-1901736

พะเยำ

17.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลทุง่ กล้วย*

2559

125

ศูนย์พฒ
ั นำคุณภำพชีวติ และส่งเสริม
อำชีพผู้สูงอำยุตำบลทุ่งกล้วย อ.ภูซำง
จ.พะเยำ

ร้อยตรีเกรียงไกร อุทธิยำ นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุ่งกล้วย
นำยคำหล้ำ ไหวพินิจ ประธำนศูนย์
พัฒนำคุณภำพชีวติ และส่งเสริมอำชีพ
ผู้สูงอำยุ

อบต.ทุ่งกล้วย 128 ม.9 บ้ำนงุ้น ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซำง จ.
พะเยำ นำงรีนำ อุตตะมะ โทร.080-1220679

พะเยำ

18.โฮงเฮียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลรวมใจพัฒนำ

2558

97

ที่ทำกำรสภำองค์กรชุมชนเทศบำลรวม นำยบัญชำ อุทธยธำ นักพัฒนำชุมชน
ใจพัฒนำ (ที่ทำกำร อบต.แม่ใจ หลังเก่ำ) ชำนำญกำร

49 ม.4 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ โทร.054-428829
นำยบัญชำ อุทธโยธำ โทร.081-7840572

พะเยำ

19.วิทยำลัยฮอมผญ๋ำ

2558

วัดบ้ำนตำม่อน

น.ส.แสงเดือน ทำทอง

2554

199 ม.7 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยำ

นำยจันทร์ ขันธลีลำ

พะเยำ

20.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลเวียง* พื้นทีน่ ำร่อง
2556
21.โครงกำรโฮงเฮียนผู้สูงอำยุ

2553

ปัจจับนั ใช้สถำนที่เรียนคือวัดในชุมชน
หมำยเหตุ กำลังอยูร่ ะหว่ำงกำร
ดำเนินกำรจัดตังศูนย์ ฯ ผู้สูงอำยุ
เทศบำลเมืองพะเยำ คำดว่ำจะแล้ว
เสร็จในปีงบประมำณ 2560

น.ส.ณิชำภัทร ศิริมังคลำกุล

เทศบำลตำบลบ้ำนตำ 5 ม.11 ต.บ้ำนตำ อ.เมืองพะเยำ
จ.พะเยำ น.ส.แสงเดือน ทำทอง โทร.054-888346
เทศบำลตำบลเวียง นำงนำริสำ เวียงคำ โทร .
081-1212853
กองสวัสดิกำรสังคมเทศบำลเมืองพะเยำ น .ส.ณิชำภัทร ศิ
ริมังคลำกุล โทร.097-9185407

พะเยำ

พะเยำ

22.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลดงสุวรรณ

2559

วัดปงสนุก ม.8 ต.ดงสุวรรณ
อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยำ

น.ส.นันท์นภัส บุญประเสริฐ หัวหน้ำ อบต.ดงสุวรรณ ม.8 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยำ
สำนักปลัด
โทร.054-425136 086-1798650 081-0395662
น.ส.เฉลิมหล้ำ บุตรดี นักวิชำกำรศึกษำ

พะเยำ

23.ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัยตำบลบ้ำนปิน

2558

ห้องชมรมผู้สูงอำยุ อำคำร 1
โรงเรียนบ้ำนปินเหนือ

นำยศรีนวล เผ่ำกันทะ

80

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนปิน 179 ม.3 ต.บ้ำนปิน อ.
ดอกคำใต้ จพะเยำ054-457028 084-3738804

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
พะเยำ

24.โฮงเฮียนผู้สูงอำยุพะเยำ

20-ก.ย.-58

พะเยำ

25.โฮงเฮียนผู้สูงอำยุพะเยำเทศบำลเมืองพะเยำ

พะเยำ

26.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลปง (ศพอส.)

มี.ค 2560

พะเยำ

27.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลบ้ำนมำง (ศพอส.)

มี.ค 2560

พะเยำ

28.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลจำป่ำหวำย (ศพอส.)

มี.ค 2560

พะเยำ

29.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลบ้ำนถ้ำ (ศพอส.)

มี.ค 2560

พะเยำ

30.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลศรีถอ้ ย

มี.ค 2560

พะเยำ

มี.ค 2560

พะเยำ

31.โรงเรียนผู้สูงอำยุดงเจน (ศพอส.) * พื้นทีน่ ำ
ร่อง
32.โรงเรียนผู้สูงอำยุหว้ ยยำงขำม (ศพอส.)

พะเยำ

33.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลแม่องิ

9-ก.ค.-59

พะเยำ

34.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลทุ่งรวงทอง

29-มี.ค.-60

97

234 ม.1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ
56130
สำนักงำนเทศบำลเมืองพะเยำ 58 ถ.
ท่ำกว๊ำน ต.เวียง อ.เมืองพะเยำ จ.
พะเยำ 56000

นำยพัฒนำ สุขเกษม
นำงสุรียพ์ ร โกมลชง

โทร :086-5876142 E-mail :
ed_pattana@hotmail.com
โทร : 081-7831722 , 054-431110

สำนักงำนเทศบำลตำบลปง อ.ปง จ.
พะเยำ 56140
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนมำง อ.
เชียงม่วน จ.พะเยำ 56160
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลจำป่ำหวำย
227 หมู่ 5 ต.จำป่ำหวำย
อ.เมือง จ.พะเยำ 56000

0 5442 7028,
0 5449 7199
0 5449 5333

สำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนถำ 119.
ม.4 ต.บ้ำนถำ
อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยำ 56120

0 5440 9850-2

สำนักงำนเทศบำลตำบลศรีถอ้ ย 245
หมู่ 9 ต.ศรีถอ้ ย
อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 56130

0 5449 9679-80

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงเจน อ.ภู
กำมยำว จ.พะเยำ 56000
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยยำงขำม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยยำงขำม
666 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยยำงขำม
666 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยยำงขำม
อ.จุน จ.พะเยำ 56150
อ.จุน จ.พะเยำ 56150

0 5442 2576

94

อบต.แม่องิ

อบต.แม่องิ อ.ภูกำมยำว จ.พะเยำ

นำงอิศรำภรณ์ ไชยมงคล
โทร. 054-422-632

78

เทศบำลตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.
พะเยำ

เทศบำลตำบลรวงทอง อ.จุน จ.พะเยำ

80

มี.ค 2560

0 5445 3081

0 5442 0676

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
พะเยำ

35.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลหงส์หนิ

2558

70

มูลนิธศิ ูนย์เกษตรกรรมและอำชีพ หมู่
8 ต.หงส์หนิ อ.จุน จ.พะเยำ

ประสำนงำน
นำงขนิษฐำ อคะทสึคะ โทร.089-954-8861

พะเยำ

36.โฮงเฮียนสร้ำงสุข

27-ม.ค.-60

157

สำนักงำนเทศบำลตำบลงิม (หลังเก่ำ)
107 หมู่ 18 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยำ

ประสำนงำน นำงสำวอุทุมพร แก้วสืบ
โทร. 090-472-3921

พะเยำ

37.บัณฑิตวิทยำลัย

3-พ.ค.-60

112

วัดพระธำตุจอมศีล ต.บ้ำนถำ อ.ดอก
คำใต้ จ.พะเยำ

พระครูสันทรวุฒิคุณ เจ้ำอำวำวัดพระธำตุจอมศีล

พะเยำ

38.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลฝำยกวำง

18-พ.ค.-60

50

หอประชุมบ้ำนแวนโค้ง หมู่ 8 ต.ฝำย
กวำง อ.เชียงคำ จ.พะเยำ

เทศบำลตำบลฝำยกวำง
129 หมู่ 10 ต.ฝำยกวำง อ.เชียงคำ จ.
พะเยำ

โทร. 081-952-5493

พะเยำ

39.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลภูซำง

1-ม.ค.-59

80

อบต.ภูซำง อ.ภูซำง จ.พะเยำ

อบต.ภูซำง อ.ภูซำง จ.พะเยำ

พะเยำ

40.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลพระธำตุขงิ แกง

4-พ.ค.-60

114

หมู่ 7 ต.พระธำตุขงิ แกง อ.จุน จ.พะเยำ พระธำตุขงิ แกง อ.จุน จ.พะเยำ

ผู้ประสำนงำน
นำงสิริพร วงศ์ใหญ่ ผุ้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ
สิผู่ง้ปแวดล้
อม
ระสำนงำน
นำยคมสันต์ นำมสำร นักพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

พะเยำ

41.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.บ้ำนตำ (สถ.)

220

ทต.บ้ำนตำ

พะเยำ

42.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.แม่กำ (สถ.)

114

ทต.แม่กำ

พะเยำ

43.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.สันป่ำม่วง (สถ.)

100

ทต.สันป่ำม่วง

พะเยำ

44.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.บ้ำนหวำย (สถ.)

188

อบต.บ้ำนหวำย

พะเยำ

45.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.แม่ใส (สถ.)

50

อบต.แม่ใส

พะเยำ

46.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.เชียงม่วน (สถ.)

200

ทต.เชียงม่วน

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ

8

พะเยำ

47.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.สระ (สถ.)

83

อบต.สระ

พะเยำ

48.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.หนองหล่ม (สถ.)

87

ทต.หนองหล่ม

พะเยำ

49.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.เจริญรำษฏร์ (สถ.)

50

ทต.เจริญรำษฏร์

พะเยำ

50.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.แม่สุก (สถ.)

100

อบต.แม่สุก

พิจติ ร

1.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลวังหลุม

2557

พิจติ ร

2.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลวังหว้ำ

2558

พิจติ ร

3.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลวัดขวำง*

2558

พิจติ ร
พิจติ ร
พิจติ ร
พิจติ ร
พิจติ ร
พิจติ ร

วัดเขำรวก ต.วังหลุม อ.ตะพำนหิน จ.
พิจติ ร
ร.พ.ส่งเสริมสุขภำพตำบลวังหว้ำ อ.
ตะพำนหิน จ.พิจติ ร
ตำบลวัดขวำง
โรงเรียนผู้สูงอำยุพจิ ติ ร (โรงเรียนบ้ำน
เนินยำว)
ม.4 ต.วังกรด อ.บำงมูลนำก จ.พิจติ ร
66120

4.โรงเรียนผู้สูงอำยุพจิ ติ ร
5.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลวังกรด (เป็นวิทยำลัย
สูงอำยุ)*
6.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.หัวดง*
7.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.ดงกลำง* (พื้นทีน่ ำร่องปี 56)
8.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.คลองคะเชนทร์ *
9.วิชชำลัยผู้เชี่ยวชำญชีวติ

2552
26-ก.พ.-59
26-ก.พ.-59
26-ก.พ.-59
10-ส.ค.-59

30
30
30
61

ศพอส.เทศบำลตำบลหัวดง อ.เมือง
ศพอส.ตำบลดงกลำง อ..เมือง
ศพอส.คลองคะเชนทร์ อ..เมือง
อบต.หัวดง อ.เมือง

น.ส. นปภัช อิม่ อ่อง
คุณ คำรณ
นำงบุญธรรม จ้อยสุดใจ

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพำนหิน
095-3069918
ร.พ.ส่งเสริมสุขภำพตำบลวังหว้ำ ต.วังหว้ำ อ.ตะพำนหิน
083-1611887
ร.พ.ส่งเสริมสุขภำพตำบลวัดขวำง อ.ตะพำนหิน
089-9069547

นำยมงคล จินดำมัง

โทร : 093-2367717 , 082-4105088

น.ส.วรัตนำภรณ์ ตำสุวรรณ

โทร : 089-264-4279

หน่วยงำนที่ดูแล : สำนักงำนเทศบำล
ตำบลหัวดง

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

หน่วยงำนที่ดูแล : สำนักงำนเทศบำล
ตำบลดงกลำง
หน่วยงำนที่ดูแล : สำนักงำนเทศบำล
ตำบลคลองคะเชนทร์
หน่วยงำนที่ดูแล : สำนักงำนเทศบำล
ตำบลหัวดง

ผุ้ประสำนงำน : น.ส.วณิชยำ ประไพภักดิ์
โทร. 086-676-9674
ผุ้ประสำนงำน : น.ส.นำงจุฑำร้ตน์ รุ่งเรืองศรี
โทร. 088-295-4249
ผุ้ประสำนงำน : นำยบันเทิง ศรีนำก
โทร. 084-708-0702

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
พิจติ ร
พิจติ ร
พิจติ ร
พิจติ ร
พิจติ ร
พิจติ ร
พิจติ ร
พิจติ ร

พิจติ ร
พิจติ ร
พิจติ ร
พิจติ ร
พิจติ ร

10.โรงเรียนผู้สูงอำยุท่ำบัว

2-ส.ค.-59

70

11.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.คลองคูณ*
12.โรงเรียนผุ้สูงอำยุตำบลหนองพยอม
13.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.ลำประดำ*
14.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.สำมง่ำม*
15.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.โพธิไ์ ทรงำม*
16.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.วังทับไทร*
17.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.บ้ำนนำ*
18.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.เขำทรำย*
19.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.หนองปลำไหล*
20.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.ห้วยพุก*
21.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร
สำขำ ต.ไผ่รอบ*
22.โรงเรียนผู้สูงอำยุบำงไผ่วทิ ยำ

รพ.สต.ท่ำบัว, วัดท่ำบัว
รพ.สต.ตำบลคลองคูณ อ.ตะพำนหิน

7-มี.ค.-60
26-ก.พ.-59
26-ก.พ.-59
26-ก.พ.-59
26-ก.พ.-59

50
30
30
30
30

ทต.หนองพยอม ต.หนองพยอม อ.
ตะพำนหิน
ศพอส.ตำบลลำประดำ อ.บำงมูลนำก
ศพอส.เทศบำลตำบลสำมง่ำม อ.บำง
มูลนำค
ศพอส.ตำบลโพธิไ์ ทรงำม อ.บึงนำรำง
ศพอส.ตำบลวังทับไทร อ.สำกเหล็ก

26-ก.พ.-59

30

โรงพยำบำลอำเภอวชิรบำรมี อ.วชิร
บำรมี

26-ก.พ.-59

30

ศพอส.ตำบลเขำทรำย

26-ก.พ.-59

30

ศพอส.ตำบลหนองปลำไหล

26-ก.พ.-59

30

ศพอส.ตำบลห้วยพุก

26-ก.พ.-59

30

ศพอส.ตำบลไผ่รอบ

2-ม.ค.-07

52

222 ม.5 ต.บำงผ่ำ อ.บำงมูลนำค

หน่วยงำนที่ดูแล : รพ.สต.ท่ำบัว
หน่วยงำนที่ดูแล : สำนักงำนเทศบำล
ตำบลคลองคูณ
หน่วยงำนที่ดูแล : สำนักงำนเทศบำล
ตำบลหนองพยอม
หน่วยงำนที่ดูแล : องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลลำประดำ และ รพ.สต.ลำประดำ
หน่วยงำนที่ดูแล : สำนักงำนเทศบำล
ตำบลสำมง่ำม
หน่วยงำนที่ดูแล : องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโพธิไ์ ทรงำม
หน่วยงำนที่ดูแล : องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลวังทับไทร
หน่วยงำนที่ดูแล : องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบ้ำนนำ และโรงพยำบำลอำเภอ
วชิรบำรมี
หน่วยงำนที่ดูแล : องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเขำทรำย
หน่วยงำนที่ดูแล : องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลหนองปลำไหล
หน่วยงำนที่ดูแล : องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลห้วยพุก
หน่วยงำนที่ดูแล : สำนักงำนเทศบำล
ตำบลไผ่รอบ
นำยเฉลิมศักดิ์ กองทรง
โทร.089-990-1171

ผุ้ประสำนงำน : นำงสมิตรำ ก๊กมำศ
โทร. 081-962-0251
ผุ้ประสำนงำน : น.ส.ฤทัยทิพย์ เมืองวัน
โทร. 088-293-8411
ผุ้ประสำนงำน : น.ส.เสำวนีย์ สัมพันธ์แพร
โทร. 081-727-7990
ผุ้ประสำนงำน : น.ส.รัตนำ ฝำเงิน
โทร. 085-725-2986
ผุ้ประสำนงำน : นำยภำณุวชิ ญ์ หมอกมืด
โทร. 091-025-2389
ผุ้ประสำนงำน : นำยเกรียงศักดิ์ สำรีนนท์
โทร. 056-903-093
ผุ้ประสำนงำน : นำยอนุสรณ์ เกษรเพ็ชร
โทร. 089-565-1776
ผุ้ประสำนงำน : น.ส.มุฑิตำ ปัญติ
โทร. 081-045-3930
ผุ้ประสำนงำน : นำยไพศำล โชติรัตน์
โทร. 081-972-4568
ผุ้ประสำนงำน : นำยอนุวตั ิ ประสำทสุข
โทร. 082-407-0492
ผุ้ประสำนงำน : นำยวิฑูรย์ รังสิพพิ ฒ
ั น์
โทร. 083-488-7411
ผุ้ประสำนงำน : นำยชัยสิทธิ์ จิตพัฒนชัย
โทร. 089-563-4111
สำนักงำนเทศบำลตำบลบำงไผ่

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ

9

พิจติ ร

23.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลทับคล้อ

5 พ.ค. 60

32

พิจติ ร

24.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลปำกทำง

19 พ.ค 60

50

พิจติ ร

25.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลเมืองเก่ำ

กค.2559

35

พิจติ ร

26.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลทุ่งโพธิ์

9 มิ.ย.59

30

พิจติ ร

27.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลวังสำโรง

9 ส.ค. 59

40

พิจติ ร

28.โรงเรียนผุ้สูงอำยุตำบลท่ำนั่ง

24 มี.ค. 60

50

พิจติ ร

29.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลดงเสือเหลือ

12 ก.พ. 60

30

พิจติ ร

30.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลทุ่งใหญ่

1 มี.ค.60

80

พิจติ ร
พิจติ ร
พิจติ ร

31.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.บำงไผ่ (สถ.)
32.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ท้ำยนำ (สถ.)
33.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลเนินสว่ำง

พ.ค. 2560

65
50
135

533 ม.9 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ

นำงวิไลวรรณ ผลทองย้อย
โทร.089-781-9845
อบต.ปำกทำง
นำงนำงค์นำรถ พงศ์กติ ติวบิ ลู ย์
โทร.089-270-9205
อบต.เมืองเก่ำ
นำงหทัยกำญจน์ พฤกษวัน
โทร.089-642-9320
รพ.สต.ทุ่งโพธิ์
นำงบุณฑริก อินจันทร์
โทร.089-960-2553
รพ.สต.วังสำโรง
นำยรัชนนท์ วันทอง
โทร.093-139-1588
67 ม.1 ต.ท่ำนั่ง อ.โพทะเล
นำงสำวิตรี มีชอบธรรม
โทร.093-167-4998
ม.2 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิป์ ระทับช้ำง นำยธงชัย บุญศิริ
โทร.093-167-4998
รพ.สต.ทุ่งใหญ่ ม.11 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ คุณจุมพล
ประทับช้ำง
โทร.093-996-9709
ทต.บำงไผ่
อบต.ท้ำยนำ
อบต.เนินสว่ำง อ.โพธิป์ ระทับช้ำง
คุณจรรยำ สิงห์กลับ
โทร.086-447-5972
ศูนย์ผู้สูงอำยุพระองค์ขำว 59
นำงดรุณี ช่วยบุญ
ถ.พระองค์ขำว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
พิษณุโลก

สำนักงำนเทศบำลตำบลทับคล้อ

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสมอแข น.ส.กันยำ สอนสิทธิ์
โทร.0874719656
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังนกแอ่น
นำงเยำวรัตน์ เชือเมืองพำน โทร.082-4040042

พิษณุโลก

1.โรงเรียนผู้สูงอำยุพระองค์ขำว

2558

พิษณุโลก

2.โรงเรียนร่มสมอวิทยำ

2559

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสมอแข

พิษณุโลก

3.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลวังนกแอ่น

2560

หอประชุมเอนกประสงค์ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลวังนกแอ่น

นำงกมลชนก กิตติคุณกุล
โทร.087-5719656
นำยสวำท สุขทัศน์
ประธำนชมรมผู้สูงอำยุ

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกทำง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองเก่ำ
รพ.สต.ทุ่งโพธิ์
รพ.สต.วังสำโรง
อบต.ท่ำนั่ง
อบต.ดงเสือเหลือง
รพ.สต.ทุ่งใหญ่

อบต.เนินสว่ำง
เทศบำลนครพิษณุโลก โทร.081-5345747

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

9

ภำคเหนือ
พิษณุโลก
พิษณุโลก

4.โรงเรียนผู้สูงอำยุสุขภำพนครพิษณุโลก (สถ.)
5.โรงเรียนผู้สูงอำยุโครงกำรอบอรมแกนนำ
ผู้สูงอำยุเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำน
ร่ำงกำยและจิตใจฯ (สถ.)

18
30

ทน.พิษณุโลก
อบต.บ้ำนดง

พิษณุโลก
พิษณุโลก

6.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.วงฆ้อง (สถ.)
7.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลไทรย้อย*

90
2555

ทต.วงฆ้อง
ม.9 บ้ำนวังแก่ง ต.ไทรย้อย
อ.เนินมะปรำงจ.พิษณุโลก

พิษณุโลก

8.โรงเรียนผู้สูงอำยุบำ้ นดงศรีบญ
ุ เรือง

2559

30

อบต.บ้ำนดง อ.ชำติตระกำร

พิษณุโลก

9.โรงเรียนผู้สูงอำยุปำกโทกวิทยำ*

2561

100

อบต.ปำกโทก อ.เมือง

พิษณุโลก

10.โรงเรียนผู้สูงอำยุช่อม่วงวิทยำ

2560

31

อบต.คุยม่วง อ.บำงระกำ

พิษณุโลก

11.โรงเรียนผู้สูงอำยุบำ้ นเขำสมอแคลง

2559

92

พิษณุโลก

12.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลบ้ำนกร่ำง

2560

60

พิษณุโลก

13.ศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุ ผู้พกิ ำร และผู้ด้อยโอกำส
(รร.ผู้สูงอำยุ) ต.หัวรอ

2560

100

วัดพระพุทธบำทเขำสมอแคลง อ.วังทอง นำยสมพงษ์ จิตสี
081-532-3415
อบต.บ้ำนกร่ำง อ.เมือง
นำงอัญชลี เพิม่ กวี
095-298-0484
124 ม.4 ต.หัวรอ อ.เมือง
นำงสุภำพร อ๊อดเอก (นักพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร)
081-680-7825

พิษณุโลก

14.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลพรหมพิรำม

2561

100

ม.4 ต.พรหมพิรำม อ.พรหมพิรำม

นำยสมเกียรติ เกรียงไกรอนันต์
เทศบำลตำบลไทรย้อย นำงดำรณี นิลเลิศ
นำยกเทศมนตรีตำบลไทรย้อย
โทร.081-3248643
นำงดำรณี นิลเลิศ ปลัดเทศบำล
นำยณัฐวุฒิ ใจดี รองปลัดเทศบำล
นำงรัชปภำ จันทร์กลิ่น นักพัฒนำชุมชน
นำยสมหมำย สมสุข ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่
พัฒนำชุมชน
นำยอนุรักษ์ เนียมสวรรค์
โทร : 081-962-9952
นำงดำหวัน กลิ่นเกษม
โทร : 094-635-5976
นำงวรุณวดี โรจน์บญ
ุ ถึง 089-437-6500

นำงสุภำวดี ยิมแสงรัศมี
084-988-2059

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ

10

พิษณุโลก

15.โครงกำรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวติ
ผู้สูงอำยุ (โรงเรียนผู้สูงอำยุ )เทศบำลตำบลพลำยชุม

2560

76

รพ.สต.พลำยชุมพล

นำงจิรำภำ สุขประเสริฐ
081-972-3037

พิษณุโลก

16.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.บึงระมำณ

2560

100

พิษณุโลก

17.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.ตำบลท่ำทอง

2560

136

เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

1.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุตำบลตะเบำะ
2.ศพอส.ดงมูลเหล็ก
3.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุตำบลนำงัว่ *
4.โรงเรียนบำนไม่รู้โรย
5.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุบงุ่ นำเต้ำ
6.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุสักหลง*

2559
2558
2556
2557
2557
2554

นำยวิทวัส ยอดฉุน
083-870-4917
คุณวิยะดำ ด่ำนไชยกูล
088-144-7038
นำงสุภำพร แว่นแก้ว

70
110
70
331
145

วัดเหล่ำโพธิ์,วัดบ้ำนดงโคกขำม อ.บำง
ระกำ
อำคำรศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก ม.5 ต.ท่ำ
ทอง
อบต.ตะเบำะ,วัดป่ำรไร
อบต.ดงมูลเหล็ก
ทต.นำงั่ว
ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กตำบลนำร้อน
อบต.บุง่ นำเต้ำ
อบต.สักหลง

อำจำรย์สุนันท์ ตำริยะ
นำยพ่วง พวงบุบผำ
นำยไกรเวทย์ จันทร์คำ ครูใหญ่
นำยสิทธิพร นวลศรี ครูใหญ่

นำยพีรภัทร ไชยบุญนำค โทร.056-786100
น.ส.ฐิตินำถ ชำติไทย นักพัฒนำชุมชนปฏิบตั ิกำร
นำงประกำยดำว เมืองแมน โทร.088-2808699
น.สจรูญศรี บุญนำรักษ์ โทร.056-751061
น.ส.กองแก้ว สำยเพชรสันติ โทร.056-824264
นำยชัชพงษ์ กองมูล โทร.084-0554075
นำยภัทรพล ใต้กิ โทร 098-778-5727
นำยอนิรุทธิ์ ฮวดพรม ตำแหน่ง ผช.จพง.พัฒนำชุมชน

เพชรบูรณ์ 7.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุบำ้ นติว้ *พื้นทีน่ ำ
ร่อง2556
เพชรบูรณ์ 8.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุบำ้ นไร่
เพชรบูรณ์ 9.โรงเรียนผู้สูงอำยุลูกพ่อขุนฯบ้ำนหวำย
เพชรบูรณ์ 10.โรงเรียนผ้สูงอำยุสร้ำงสรรค์ตำบลปำกช่อง
เพชรบูรณ์ 11.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุตำบลลำนบ่ำ
เพชรบูรณ์ 12.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุตำบลท่ำอิบญ
ุ

2554

200

นำงอุบล ใสยอด ครูใหญ่

นำยสมรรถชัย อินทสำ โทร.089-5299584

นำยบุญเหลือ นำคเพชร ครูใหญ่
นำยสมบูรณ์ กันหำ ครูใหญ่
ดร.วิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ ครูใหญ่
นำยเสด นันตะวงศ์ ครูใหญ่
นำงดอกไม้ หอมจันทร์

นำงยุพณี สักพุม่ โทร.056-913430
ส.อ.ภรำดร เผื่อนงูเหลือม โทร.095-6417512
นำงอำรีรัตน์ พำมำ โทร.085-1766773
นำงจีรนัน์ มำลำด โทร.081-2807338
จ่ำสิบเอกพันพนำ เหลำสำ โทร.085-0534442

เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

2557
2558

วัดศรีภมู ิ ต.บ้ำนติว อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์
อบต.บ้ำนไร่
หอประชุม อบต.บ้ำนหวำย
วัดศรีจนั ดำธรรม ม.12 ต.ปำกช่อง
อำคำรเอนกประสงค์ ร.ร.บ้ำนลำนบ่ำ
อำคำรเอนกประสงค์
อบต.บ้ำนท่ำอิบญ
ุ
วัดศรีบญ
ุ เมือง
วัดธำตุพลแพง ต.นำแซง
วัดโพธิท์ อง บ้ำนนำครั่ง ต.วังบำล
วัดศรีฐำน ม.15 ต.วังบำล

นำงอุบล ฤทธิเ์ ลิศ ครูใหญ่
พันตรีทวีศักดิ์ ทิมสุนทร ครูใหญ่

นำงชลำทิพย์ จิตรำนุวฒ
ั น์กลุ โทร.081-8875552
พันตรีทวีศักดิ์ ทิมสุนทร โทร.087-7344557

นำงสุมำลี ชัยโฉม ครูใหญ่

โทร.087-0449633

13.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองหล่มสัก
14.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุตำบลนำแซง
15.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุวดั โพธิท์ อง
16.โรงเรียนสสร้ำงสุขผู้สูงอำยุวดั ศรีฐำน

2555
2559
2558
2557
2556

2556

202
81

80

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
เพชรบูรณ์ 17.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุตำบลหล่มเก่ำ
เพชรบูรณ์ 18.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุตำบลหล่มเก่ำ *

2557
2557

เพชรบูรณ์ 19.ศพอส.ตำบลแคมป์สน

2558

เพชรบูรณ์ 20.โรงเรียนสร้ำงสุขตำบลทุง่ สมอ*

2557

เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

2555
2557
2558
2558
2556
2559
2558

21.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุตำบลท้ำยดง*
22.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุตำบลห้วยโป่ง *
23.โรงเรียนชรำบิบำลวังท่ำดี

เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

25.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุตำบลหนองแจง *
26.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุตำบลพุขำม
27.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุสู่ควำมเป็นเลิศ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึงกระจับ
28.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุตำบลโคกปรง
29.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุบำ้ นบุมะกรูด
30.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุบำ้ นท่ำโรง
31.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุเทศบำลพุเตย*
32.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุตำบลประดูง่ ำม *
33.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุอำเภอศรีเทพ

เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

34.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.นำร้อน (สถ.)
35.โรเงรียนผู้สูงอำยุ ทต.ตำลเดี่ยว (สถ.)
36.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.กองทูล (สถ.)
37.โรงเรียนผู้สูงอำยุ พัฒนำสุขภำพชุมชน (สถ.)

2559
2559
2559
2556
2555

วัดทุ่งธงไชย 65 ม.11 ต.วังบำล
ศำลำเอนกประสงค์วดั กูแ่ ก้ว

70

นำยสุรชำติ สำยแก้วดี ครูใหญ่
พ.อ.อ.ไชยรัตน์ หรัญรัตน์ ครูใหญ่
นำยจำเนียรบุญสิงห์
นำงลัดดำวัลย์ เสงี่ยมสมำนันท์
นำยเชิง รักหำญ

อบต.ท้ำยดง
วัดรำษฎร์ศรัทธำรำม ม.3 ต.ห้วยโป่ง
ห้องประชุมสภำ อบต.วังท่ำดี
อบต.บึงสำมพัน
อบต.หนองแจง
อบต.พุขำม
ม.10 บ้ำนเกำะบอระเพ็ด ต.บึงกระจับ

น.สฉัตรนภำ เมืองแป้น ครูใหญ่
นำยหมุน บุญเรือง ครูใหญ่
นำยคำจันทร์ วงษ์บญ
ุ ชำ ครูใหญ่
นำงสำยทอง เข่งแก้ว ครูใหญ่
น.ส.สุภำพ ศิลปะธร ครูใหญ่
นำยแสงสว่ำง ตังแสงสกุล
นำยสมัย ศรสุรินทร์

157

วัดโคกปรง ต.โคกปรง
วัดบุมะกรูด
รพ.สต.ท่ำโรง
สวนสำธำรณะหนองปอพุเตย
131 ม.3 ต.ประดู่งำม อ.ศรีเทพ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลประดู่งำม อ.
ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

นำยสำมำรถ ฉิมบันเทิง ครูใหญ่
นำยศักดิ ์ ตุ้ยหล้ำ ผอ.รพ.สต.
นำงวันนำ คงสิบ ผอ.รพ.สต.
นำยผำ เหล่ำเขตกิจ ครูใหญ่
นำยจรัญ ขำวใต้
อทิตยำ สุวรรณเจดีย์ (นักพัฒนำชุมชน)
ธัญญลักษณ์ (เมย์) (ผู้ช่วยนักพัฒน
ชุมชน)

93
150
100
50

อบต.นำร้อน
ทต.ตำลเดี่ยว
อบต.กองทูล
อบต.ซับเปิบ

72
60
108
70

123

พระครูปรียตั ิพชั รกิจ โทร.084-9888139
น.ส.สุภำภรณ์ ทองเดิม โทร.056-709455
นำยอรุณรัตน์ วิภนู ำรำ โทร.056-7090156
นำยศรชัย เขียวดอกไม้ โทร.090-7416697
088-9050084
น.ส.กัญญำภัค ช้อนงำม โทร.087-2090936
056-925115
นำงธมณวรรณ เสนะพันธ์ โทร.082-1636118
นำงนุจรี สุพลพิชิต โทร.056-789587 ต่อ 101
น.ส.พนิดำ จำลอง โทร.091-8433303
น.ส.สิริมำ นำคะบุตร โทร.056-722502
น.ส.ภทรวรรณ ทับมั่น โทร.091-0279127
นำงวรรณศิริ เขียนส่ง โทร.056-792770
พันจ่ำเอกกองอำจ คำแก้ว
นำงกัญฐณำ บุญเชิด โทร.089-4616769
รพ.สต.นำไร่เดียว โทร.056-718370
รพ.สต.ท่ำโรง โทร.056-791267
นำงพรรณี ครองแสนเมือง โทร.056-79765
จ่ำสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง โทร.061-949
โทร : 089-8726833
โทร : 082-2423998

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
เพชรบูรณ์ 38.โรงเรียนผู้สูงอำยุ สร้ำงสุขรอยยิมผู้สูงอำยุ
(สถ.)
เพชรบูรณ์ 39.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลริมสีม่วง เขำค้อ (สถ.)
เพชรบูรณ์ 40.โรงเรียนผู้สูงอำยุ สร้ำงสุขผู้สุงอำยุวดั โพธิท์ อง
บ้ำนนำครั่ง วังลำล (สถ.)
เพชรบูรณ์ 41.โรงเรียนผู้สูงอำยุ สร้ำงสุขผู้สูงอำยุวศั รีฐำนปิ
ยำรำม วังลำล (สถ.)
เพชรบูรณ์ 42.โรงเรียนผู้สูงอำยุ สร้ำงสุขผู้สูงอำยุ
เพชรบูรณ์ 43.ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพ
ผู้สูงอำยุพุทธบำท*
11

2559

70

อบต.ซับน้อย

20
80

อบต.เขำค้อ
อบต.วังลำล

120

อบต.วังลำล

460

อบต.นำเกำะ
หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองตำด ตำบลพุทธ คุณจิรนันท์
บำท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

056-761559

แพร่

1.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลแม่จั๊ว *

2559

สำนักงำนเทศบำลตำบลแม่จวะ
ั หมู่ที่ 9 สำนักงำนเทศบำลตำบลแม่จวะ
ั
โทร : 055-614165
ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำหนักธรรม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำหนักธรรม โทร : 054-646650
252 หมู่ที่ 2 ต.ตำหนักธรรม อ.หนอง
ม่วงใข่ จ.แพร่ 54170

แพร่

2.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลตำหนักธรรม*

2559

แพร่

3.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลบ้ำนเหล่ำ *

2559

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนเหล่ำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนเหล่ำ
364 หมู่ที่ 5 ต.บ้ำนเหล่ำ อ.สูงเม่น จ.
แพร่ 54130

โทร : 054-553082

แพร่

4.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลร้องกวำง*

2559

สำนักงำนเทศบำลตำบลร้องกวำง 309 สำนักงำนเทศบำลตำบลร้องกวำง
หมู่ที่ 2 ต.ร้องกวำง อ.ร้องกวำง จ.แพร่
54140

โทร : 054-596407

แพร่

5.เทศบำลตำบลเด่นชัย

2559

อำเภอเด่นชัย

ประธำน นำงภัสสริล สุวรรณกำศ
จนท.นำงจีรพล จรจันทร์
โทร : 081-5940453

ศูนย์วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยีฯ

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
แพร่

6.เทศบำลตำบลช่อแฮ

2559

อำเภอเมืองแพร่

วัดพระธำตุช่อแฮ

พระครูภำวนำเจติยำนุกจิ
โทร : 081-7830725
จนท.นำงกัญญำภัทร จิระไอ
โทร : 081-5332332

แพร่

7.เทศบำลตำบลแม่หล่ำย

2559

อำเภอเมืองแพร่

อำคำรอเนกประสงค์ผู้สูงอำยุ ม.7
โรงเรียนกำสะลอง

ประธำน นำงผ่องศรี ชมภูวงั
จนท.น.ส.ภิญญดำ มีเสำเรือน
โทร : 093-2657932

แพร่

8.ตำบลร่องฟอง (ตำบลนำชำ)

2559

อำเภอแพร่

รพสต.นำชำ

แพร่

9.เทศบำลตำบลวังหงส์

2559

อำเภอเมืองแพร่

บริเวณ รพสต.วังหงส์

แพร่

10.ตำบลนำรัด

2559

อำเภอหนองม่วงไข่

ศำลำวัดรัตนสุนทร ม.2

ผญบ.นำยไชยวัฒน์ ยวงคำ
โทร : 081-885-3951
นำงมณฑิรำ นันตำ
081-6020793
จนท.นำงรุ่งทิพย์ ใจดี
โทร : 081-1146849

แพร่
แพร่

11.เทศบำลตำบลหนองม่วงไข่
12.ตำบลแม่คำมี

2559
2559

อำเภอหนองม่วงไข่
อำเภอหนองม่วงไข่

ข้ำงวัดหนองม่วงไข่
วัดแม่คำมีรัตนปัญญำ

แพร่

13.ตำบลหัวเมือง

2559

อำเภอสอง

แพร่

14. เทศบำลเมืองแพร่

2559

อำเภอเมืองแพร่

วัดหัวเมือง
วัดวังฟ่อน
ร่องซ้อ / ศูนย์นวดแผนไทย

ประธำน นำงอำไพ ร่องซ้อ
ประฐำน นำยวสันต์ ศรีบญ
ุ
หมอสุวมิ ล
โทร : 081-9926182
นำยสนิท บุญพิทักษ์

แพร่

15.ตำบลเตำปูน

2559

อำเภอสอง

ศูนย์เด็กเล็กท่อสมำน (เดิม)

นำงธัญญ์กมน ปำขัน
โทร : 094-6249542
นำยสุเมธ ตำคำ

แพร่

16.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.สวนเขือ่ น (สถ.)

98

ประธำน นำยสมควร ไชยศรี
081-7961147
จนท.นำยอดิศักดิ์ เกีย๋ งหนุน
081-0244756

ทต.สวนเขือ่ น

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
แพร่
แพร่

12

แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่

17.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.สอง (สถ.)
18.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.ห้วยหม้ำย*
(สถ.)
19.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.บ้ำนกลำง (สถ.)
20.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.นำเลำ (สถ.)
21.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.วังชิน (สถ.)
22.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.สรอย (สถ.)
23.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.บ้ำนปิน (สถ.)
24.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.บ้ำนปิน (สถ.)
25.ตำบลบ้ำนหนุน

2559

แพร่

26.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลต้ำผำหมอก*

2560

50

ศพอส.ต้ำผำหมอก

แพร่

27.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลเหมืองหม้อ *

2560

50

ศพอส.เหมืองหม้อ

แพร่

28.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลแม่ปำ้ ก

2560

50

อบต.แม่ปำ้ ก

แพร่

29.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลท่ำข้ำม

2560

25

โรงเรียนบ้ำนท่ำขวัญ

แพร่

30.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลวังหลวง

11 เม.ย. 60

30

วัดวังหลวง

แม่ฮ่องสอน 1.โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวทิ ยำลัย
แม่ฮ่องสอน 2.เทศบำลตำบลแม่ลำน้อย*

2558
2558

แม่ฮ่องสอน 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลแม่คง*

2560

120
100

ทต.สอง
ทต.ห้วยหม้ำย

65
150
30
50
60
80

อบต.บ้ำนกลำง
อบต.นำเลำ
ทต.วังชิน
อบต.สรอย
ทต.บ้ำนปิน
อบต.บ้ำนปิน
อำเภอสอง

เทศบำลตำบลแม่สะเรียง
ต.แม่ลำน้อย อ.แม่ลำน้อย
จ.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลแม่คง อำเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หอประชุม อบต.บ้ำนหนุน

นำยประดิษฐ์ จิตเผือก
โทร : 087-7879164

นำงสำวกุมภำ เจริญศิริ
079-178-8790
นำงเนำวรัตน์ คณะนัย
081-531-5770
นำยจวง บรรดำพิทักษ์
นำยปิยะวัฒน์ แสนบ่อ
096-698-8971
นำงสำวพรประภำ ข้ำมสำม
087-660-3047
นำงศุกร์พสั ศร พันธุด์ ี
098-457-8881
น.ส.กำนต์พชิ ชำ รณะบุตร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร

083-8629604

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
13

ลำปำง

1.ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร

2558

ม.8 ต.ชมพู อ.เมืองลำปำง จ.ลำปำง

น.สอัจฉรำ สงวนพงษ์ นักพัฒนำชุมชน
ปฏิบตั ิกำร
อำคำรมูลนิธชิ ัยพัฒนำ ต.เวียง อ.เมือง น.ส.รจนำ เครือแจ้ นักสังคมสงเครำะห์
ลำปำง จ.ลำปำง
ปฏิบตั ิกำร
385 ม.11 ต.ลำปำงหลวง อ.เกำะคำ นำยอดุลย์ กันธิดำ นำยกเทศมนตรี
จ.ลำปำง
ตำบลลำปำงหลวง
น.ส.โยทะกำ ปงเทพ นักพัฒนำชุมชน

ลำปำง

2.ศูนย์พฒ
ั นำศักยภำพผู้สูงอำยุเทศบำลนครลำปำง

2558

ลำปำง

3.โรงเรียนชรำบำลวิทยำตำบลลำปำงหลวง

2559

ลำปำง

4.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลกเกำะคำ *

2558

110

เทศบำลตำบลเกำะคำ

นำยเฉลิม ไชยกำล นำยมนู ใจงำม

ลำปำง

5.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลไหล่หนิ

2559

35

ห้องประชุมเทศบำลตำบลไหล่หนิ

ลำปำง

6.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลเถินบุรี

2559

ลำปำง

7.โรงเรียนนำครัวปัจฉิมวัย

2554

นำยศรีมำ จำปำ ประธำนโรงเรียน
ผู้สูงอำยุ
นำยสวงค์ ใหม่ตัน นำยกเทศมนตรี
ตำบลเถินบุรี
น.ส.กชกร วงค์จนิ ดำ

ลำปำง

8.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลบ้ำนอ้อน*

2559

30

ลำปำง

9.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลบ้ำนหวด (ลำดวนทอง)

2557

180

ลำปำง

10.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลร่องเคำะ

2557

ลำปำง

11.โรงเรียนนวัตกรรมสุขภำพผู้สูงอำยุตำบลผำปัง

2553

เทศบำลหลังเก่ำ ม.4 ต.เถิน อ.เถิน จ.
ลำปำง
เทศบำลตำบลนำครัว

ฝ่ำยสังคมสงเครำะห์ กองสวัสดิกำรสังคม เทศบำลนคร
ลำปำง โทร.054-237237 ต่อ 3106,3107
สำนักงำนเทศบำลตำบลลำปำงหลวง น .ส.โยทะกำ
ปงเทพ โทร.054-327772 081-3878484
เทศบำลตำบลเกำะคำ นำงภำนุกลุ ฉัตรแก้ว
054-281066 ต่อ 24 093-1353152
เทศบำลตำบลไหล่หนิ นำงเสำวลักษณ์ มะโนทัย
โทร.054-272524 081-1796541
เทศบำลตำบลเถินบุรี โทร.08161859820
เทศบำลตำบลนำครัว 229 ม.6 ต.นำครัว อ.แม่ทะ
จ.ลำปำง น.ส.กชกร วงค์จนิ ดำ โทร.084-9221440
054-289077 ต่อ 101

ศพอส.ตำบลบ้ำนอ้อน

น.ส.นงนภัส อินปัน นักพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำน น.ส.อำรยำ ขัดโต
หวด ม.6 ต.บ้ำนหวด อ.งำว จ.ลำปำง น.ส.มำนิต รัตนธนำกร
นำงวรนุช จรูญโสตร์

อบต.บ้ำนอ้อน น.ส.นงนภัส อินปัน
โทร.081-1658381
อบต.บ้ำนหวด โทร.093-1326494
รพ.สต.บ้ำนหวด โทร.081-7469466
ตัวแทนภำคประชำชน โทร.082-0355036

363 ม.9 ต.ร่องเคำะ อ.วังเหนือ จ.
น.ส.วนิดำ ณ เชียงใหม่
ลำปำง
ม.2 บ้ำนผำปังหลวง ต.ผำปัง อ.แม่พริก นำยวิรัตน์ สีคง
จ.ลำปำง

363 ม.9 ต.ร่องเคำะ อ.วังเหนือ จ.ลำปำง
โทร.054-834143
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนผำปังกลำง
นำยบุญธรรม ปินตำปลูก โทร.089-5612678

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
ลำปำง

12.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลแม่เมำะ (ผู้สูงอำยุยม)
ิ

2546

วัดทุ่งกล้วยโพธำรำม ต.แม่เมำะ อ.แม่ นำยสมศักดิ์ เตชะเทพ
เทศบำลตำบลแม่เมำะ อ.แม่เมำะ จ.ลำปำง
เมำะ จ.ลำปำง
นำยเมธำ แก้วสุทธิ โทร.081-8813500
นำงนจนัณด์ เงำงำม โทร.082-6942192

ลำปำง

13.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลบ้ำนดง

2559

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนดง

น.ส.เบญญำภำ นันท์ไชย

ลำปำง

14.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลบ้ำนป่ำเหว

2558

ม.3 ต.บ้ำนขอ อ.เมืองปำน จ.ลำปำง

ลำปำง

15.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลแจ่ซ้อน

2558

วัดศรีหลวงแจ่ซ้อน

นำยสมบุรณ์ เอกกำญจนำ ผู้ใหญ่บำ้ น
ป่ำเหว
นำยประมูล หวำนแหลม โทร.
081-0353619
นำงดำงสุรีย์ มักได้ โทร.081-1798091
ผอ.ธนำภำ ดูงำม โทร.089-9567348
หมอประสิทธิ์ อัม่ ปัญญำ โทร.
093-1342816
นำงทักษิณำ วรรณรักษ์ โทร.
081-7843439

ลำปำง

16.โรงเรียนผู้สูงอำยุลำปำง (ศพส.)

2559

ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง

17.โรงเรียนผู้สูงอำยุนำครัว
18.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.ห้ำงฉัตรแม่ตำล* (สถ.)
19.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.วอแก้ว (สถ.)
20.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.แม่พริก (สถ.)
21.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลวังเหนือ

2554

2559

149 ม.7 ต.บ้ำนดง อ.แม่เมำะ จ.ลำปำง
น.ส.เบญญำภำ นันท์ไชย 054-209513
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนป่ำเหว
นำงปณิธำน บุญมี โทร.087-9180595
สภำองค์กรชุมชนแจ่ซ้อน
ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน อำเภอเมืองปำน
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลแจ่ซ้อน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแจ่ซ้อน
ชมรมผู้สูงอำยุตำบลแจ่ซ้อน

ศูนย์พฒ
ั นำกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
นำยชำติชำย ม่วงเล็ก ผู้อำนวยกำรศูนย์ 081-881-1049
ผู้สูงอำยุจงั หวัดลำปำง เลขที่ 120 หมู่ที่
054-825-576-7
1 ถนนลำปำง-แจ้หม่ ตำบลนิคม
(F) 054-825-577
พัฒนำ อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง
52000
158
374
150
300

ทต.นำครัว
ทต.ห้ำงฉัตร
อบต.วอแก้ว
อบต.แม่พริก

นำงสำวกชกร วงศ์จนิ ดำ

โทร : 084-922-1440

นำงสำวสุกฤตำ โลหิตเสถียร

โทร : 088-405-2868

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
14

ลำพูน

1.โรงเรียนอุย้ ม๋วนใจ๋

2559

เทศบำลตำบลบ้ำนแป้น

นำงฉัตรภรณ์ คำแสน

เทศบำลตำบลบ้ำนแป้น เลขที่ 123 ม.2 ต.หนองหนำม อ.
เมือง จ.ลำพูน
โทร.053-573162

ลำพูน

2.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลมะเขือแจ้
(พืนที่ขยำยผลศูนย์พฒ
ั นำคุณภำพชีวติ และ
ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุตำบลมะเขือแจ้ )

2559

เทศบำลตำบลมะเขือแจ้

นำยดรุณมำศ มิฆะมำศ

เทศบำลตำบลมะเขือแจ้ เลขที่เลขที่ 203 หมู่ที่ 20 ต.
มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร.083-9615834

ลำพูน

3.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลเหมืองง่ำ

2558

ศำลำชมรมผู้สูงอำยุตำบลเหมืองง่ำ
(ลำนอเนกประสงค์วดั บ้ำนหลุก ม.8)

นำยธนำกร ธนันชัย
(ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอำยุ )

เทศบำลตำบลเหมืองง่ำ
น.ส.รัตน์สุดำ ทนันปำ
ผอ.กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
นำยธนำกร ธนันชัย โทร.089-2816221

ลำพูน

4.โรงเรียนปัจฉิมำลัยเทศบำลตำบลบ้ำนกลำง

2558

เทศบำลตำบลบ้ำนกลำง เลขที่ 201
หมู่ที่ 9 ต.บ้ำนกลำง อ.เมือง จังหวัด
ลำพูน 51000

1.นำยวัชรินทร์ บุญเหมย
ประธำนนักเรียนโรงเรียนปัจฉิมำลัย
2.นำยเสมำ กันทำเวียง
รองประธำนนักเรียนโรงเรียนฯ

เทศบำลตำบลบ้ำนกลำง อำเภอเมืองลำพูน
1.นำงรณิดำ เกตุเต็ม หัวหน้ำสำนักปลัด
รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรกองสวัสฯ
2.น.ส.สุดำรัตน์ สำลีโนศักดิ์
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชนปฏิบตั ิงำน
โทร 053-090711 ต่อ 312,321

ลำพูน

5.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองลำพูน

2558

น.ส.วิจติ รำ มณีขตั ิย์

ลำพูน

6.โรงเรียนดอกซอมพอตำบลอุโมงค์

2557

อำคำรศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุ
เทศบำลเมืองลำพูน
อำคำร กศน. ตำบลอุโมงค์

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลเมืองลำพูน
น.ส.วิจติ รำ มณีขตั ิย์ โทร.081-9522373
เทศบำลตำบลอุโมงค์ 234 ม.5 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
นำงรัตนำ ปัจจุติ 053-983234 ต่อ 102
(ผู้ประสำนงำน)

ลำพูน

7.โรงเรียนป่ำสักวัยวุฒิวชิ ชำลัย

2558

110

วัดป่ำตึงงำม หมู่ 3 ตำบลป่ำสัก อำเภอ นำยสิงห์ชัย
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ลำพูน

8.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลหนองหนำม

2558

50

139 ม.4 ถ.เลี่ยงเมือง-ป่ำซำง อ.เมือง
ลำพูน จ.ลำพูน 51000

นำงรัตนำ ปันจุติ

พิงคะสัน

นำงสำววิชญำพร นำคทับ
นักพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

เทศบำลตำบลป่ำสัก
นำยธีรำภัทร ขัติยะหล้ำ
กองสวัสดิกำรสังคม โทร.053-537478-29
080-1232515

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
ลำพูน

9.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลแม่แรง

2557

ลำพูน

10.มหำวิทยำลัยชีวติ บัณฑิตปัจฉิมวัย

2558

ลำพูน

11.โรงเรียนผู้สูงอำยุวดั บ้ำนปำง

ลำพูน

150

เทศบำลตำบลแม่แรง

นำยสุมิตร

กัญจะนะ

เทศบำลตำบลบ้ำนโฮ่ง

นำงสุปรำณี

วรนันท์ปญ
ั ญำ

เทศบำลตำบลแม่แรง เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แรง อ.ป่ำซำง
จ.ลำพูน
โทร.053-556732-14
นำยสุมิตร กัญจะนะ
โทร.097-9633147
เทศบำลตำบลบ้ำนโฮ่ง เลขที่ 999 ม.17 ต.บ้ำนโฮ่ง อ.
บ้ำนโฮ่ง จ.ลำพุน 51130
โทร.053-980029

2 มิ.ย 2558

50

วัดบ้ำนปำง หมู่ที่ 13 ต.ศรีวชิ ัย อ.ลี
จังหวัดลำพูน

นำยธนำธิป อุต๊ะมำ
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชนปฏิบตั ิงำน
โทร.081-8826258

เทศบำลตำบลศรีวชิ ัย
เลขที่ 399 ม.11 ต.ศรีวชิ ัย อ.ลี จ.ลำพูน
โทร.053-008231 โทรสำร 053-008122

12.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลวังดิน
(อำคำรศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริม
อำชีพผู้สูงอำยุตำบลวังดิน )*

2554

225

สำนักงำนเทศบำลตำบลวังดิน เลขที่
540 หมู่ที่ 14 ต.ลี อ.ลี จังหวัดลำพูน
51110

1.นำยเอกชัย
2.นำยวรวุฒิ

เทศบำลตำบลวังดิน
โทร.053-979715,โทรสำร 053-979709
1.นำยเอกชัย ใจทนนท์ (086-1852423)
2.นำยวรวุฒิ เสนำวำรี (095-6589792)

ลำพูน

13.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลป่ำไผ่

2559

60

เทศบำลตำบลป่ำไผ่

นำงเกษร
นำยสถำวร

ลำพูน

14.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลนำทรำย

2558

80

อำคำรศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กเก่ำ 186 ม.4 นำยตรีรัตน์ รัตนชัยวงค์
บ้ำนนำเลียง ต.นำทรำย อ.ลี จ.ลำพูน กองสวัสดิกำรสังคม เทศบำลตำบลนำ
51110
ทรำย

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทรำย อำเภอลี จังหวัดลำพูน
โทร./โทรสำร 053-092879

ลำพูน

15.โรงเรียนสมวัยวิทยำ*

2558

อำคำรศูนย์พฒ
ั นำคุณภำพชีวติ และ
ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ เทศบำลตำบล
ทุ่งหัวช้ำง

เทศบำลตำบลทุ่งหัวช้ำง อ.ทุ่งหัวช้ำง จังหวัดลำพูน
โทร.053-975040 ต่อ 11

ลำพูน

16.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.ศรีบวั บำน (สถ.)

60

ใจทนนท์
เสนำวำรี

แก้วรัตน์
มีสอน

นำยธีรเมธ นิลวรรณ์
โทร.087-1841868

เทศบำลตำบลป่ำไผ่ อ.ลี จ.ลำพูน
เลขที่ 9 หมู่ที่ 9 ต.ป่ำไผ่ อ.ลี จ.ลำพูน 51110
โทร 053-536062
นำงเกษร แก้วรัตน์ ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม
โทร.081-9921028

ทต.ศรีบวั บำน

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ

15

ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน

17.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ปัจฉิมวัยผู้สูงอำยุ (สถ.)
18.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.ก้อ (สถ.)
19.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลตะเคียนปม

100
50
60

ทต.แม่ตืน
ทต.ก้อ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตะเคียนปม น.ส.ชนัดดำ
เลขที่ 146 ม.2 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัว
ช้ำง 51160

2558

สุโขทัย

1.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลกลำงดง

2559

เทศบำลตำบลกลำงดง

นำยรุ่ง เชียงกำร โทร.081-3791042

สุโขทัย

2.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลไกรนอก*

2557

99 ม.3 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลำศ

น.ส.อำวิกำ ระวังภัย

สุโขทัย

3.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลตำลเตีย

2559

ห้องประชุมสภำ อบต.ตำลเตีย

นำงนิตยำ ขำเขียว

สุโขทัย
สุโขทัย

4.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ
(สถ.)
5.โรงเรียนผู้สูงวัยเทศบำลเมืองสวรรคโลก

สุโขทัย

6.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลทุ่งหลวง

สุโขทัย
สุโขทัย

ผมดำ

70

อบต.หนองบัว

มิ.ย.59

30

เทศบำลเมืองสวรรคโลก

สำนักงำนเทศบำลเมืองสวรรคโลก
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 14110
นำงสำวกัญญำ วงษ์แก้ว ผู้ประสำนงำน
โทร : 086-440-9866

ธ.ค. 59

75

อำคำรตลำดแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

7.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุตำบลป่ำงิว

6 มี.ค. 60

60

อบต.ป่ำงิว

8.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลวงพิณพำทย์

2 มี.ค. 60

20

ศูนย์กำรเรียนรู้ตำบลวังพิณพำทย์

นำยสยมพู นกหงษ์
โทร : 085-973-7080
อบต.ป่ำงิว 1/1 ม.2 ต.ป่ำงิว อ.ศรีสัช
นำลัย จ.สุโขทัย 14130
นำยเด่น นวลไธสง
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ
โทร : 080-783-8057

โทร.097-9205615

เทศบำลตำบลกลำงดง นำงกำญติกำ ล่องชูผล โทร .
088-2810325
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำลเตีย นำงนิตยำ ขำเขียว
โทร.080-6877734

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ

16

สุโขทัย

9.โรงเรียนผู้สูงอำยเทศบำลตำบลหำดเสี้ยว *

8 เม.ย. 60

150

วัดโบสถ์มณีรำม

เทศบำลตำบลหำดเสียว
นำงกำญจนำ ดีเอีย่ ม
ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
โทร : 081-727-7307

สุโขทัย

10.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลหนองตูม

17 เม.ย. 60

50

อำคำรผู้สูงอำยุ โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพ

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองตูม
นำงสำวปุณยนุช สินประเสริฐรัตน์
โทร : 083-874-5878

สุโขทัย

2558

68

สุโขทัย

11.กลุ่มผู้สูงอำยุและโรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลหนอง
ตูม
12.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลลำนหอย

19 เม.ย. 60

85

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พิมพ์
นิยมฟำร์ม
อำคำรอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2

อุตรดิตถ์

1.ชมรมผู้สูงอำยุบำ้ นห้วยไคร้

2559

ชมรมผู้สูงอำยุบำ้ นห้วยไคร้ หมู่ที่ ๒
บ้ำนห้วยไคร้ ตำบลแสนตอ อำเภอนำ
ปำด จังหวัดอุตรดิตถ์

86/2 หมู่ 1 ต.หนองตูม อ.กงไกรลำศ
โทร : 095-334-1414
เทศบำลตำบลลำนหอย
โทร : 055-689-026 ต่อ 112
นำยไสว จันทร์แสนตอ

อุตรดิตถ์

2.โรงเรียนลำดวนวัยใส

2557

ห้องประชุมเพชรคอรุม องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลคอรุม

นำงนัยนำ ศรีเลิศ

- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลห้วยไคร้ หมู่ที่ 2
ตำบลแสนตอ อำเภอนำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์
โดย นำงดวงเดือน คำอ้ำย โทร.087-2116848
- โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ หมู่ที่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอนำ
ปำด จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยนำยเสน่ห์ ขิงหอม โทร.084-2773797
- อบต.แสนตอ หมู่ที่ 3 ตำบลแสนตอ อำเภอนำปำด
โดย นำงปำริฉตั ร เก็บพิมำย โทร. 093-1350882
- องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคอรุม 100 หมู่ 2
ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร.055-831209
- 205/2 ม.7 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
082-4072249

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
อุตรดิตถ์

3.โรงเรียนเพลินใจวัยลำดวน

2559

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเทศบำลตำบลในเมือง นำงรำตรี กำวิน ผู้อำนวยกำรกอง
สวัสดิกองสังคม

สำนักงำนเทศบำลตำบลในเมือง 255 หมู่ที่ 3 ตำบลใน
เมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
ผู้ประสำนงำน
นำงรำตรี กำวิน ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม
โทร.084-688-5733

อุตรดิตถ์

4.ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพ
ผู้สูงอำยุสองห้อง*

2557

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสองห้อง
61/2 หมู่ 2 ตำบลสองห้อง อำเภอ
ฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์

นำงคำแพง เลิศลักษณ์สกุล
หัวหน้ำสำนักปลัด

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสองห้อง
นำงคำแพง เลิศลักษณ์สกุล
61/2 หมู่ 2 ตำบลสองห้อง อำเภอฟำกท่ำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-810644

อุตรดิตถ์

5.โรงเรียนผู้สูงอำยุสร้ำงสุขตำบลไผ่ล้อม

2559

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลไผ่
ล้อม

นำงหวำน มีเพียง

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
นำงชนำพร ชมพูกำ ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญ
กำร โทร.091-0677886

อุตรดิตถ์

6.โรงเรียน "เย็นจิต สุขใจ"

2559

อำคำรเนกประสงค์ เทศบำลตำบลนำ
ปำด (ศพอส.ทต.นำปำด)

กองสวัสดิกำรสังคมเทศบำลตำบลนำ
ปำด
นำงขวัญใจ คำบุทอง
โทร.098-80854192
ผู้ประสำนงำน

อุตรดิตถ์

7.โรงเรียนผู้สูงอำยุ แม่พูล *

31 ม.ค. 60

นำยบัณฑิต สุกสำ

อุตรดิตถ์

8.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบล บ้ำนหม้อ

หมู่ ๑ ตำบลแม่พลู อำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๓๐
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนหม้อ
999 ม.4 ต.บ้ำนหม้อ อ.พิชัย จ.
อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

9.โรงเรียนวัยชรำ

รพ.สต.นำขุม ต.นำขุม อ.บ้ำนโคก จ.
อุตรดิตถ์
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำขุม

นำงสำวณิชำกร อินอ่อน
ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม

2560

1 พ.ค. 60

30

โทร : 055-457-359

นำงสำววิไลวรรณ ภูศรีเทศ
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
อุตรดิตถ์

17

19 ก.พ. 60

64

อุตรดิตถ์

10.โรงเรียนประชำรัฐรวมใจห่วงใยผู้สูงอำยุ ต .นำ
หมัน
11.โรงเรียนผู้สุงอำยุ

110 ม.5 ต.นำหมัน อ.ท่ำปลำ จ.
อุตรดิตถ์
อบต.พญำแมน

นำยปฏิญญำ คงเขียน
093-139-5679
นำยกมล มั่นอ้น อบต.พญำแมน
โทร. 089-700-5778
นำงสำวิตรี บุญหวำ
หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมและสวัสดิกำรสังคม
รก.ผู้อำนวยกำร
083-631-9765

22เม.ย.60

100

อุตรดิตถ์

12.โรงเรียนลำดวนวัยใสเทศบำตำบลคุ้งตะเภำ

28 มี.ค. 60

70

เทศบำลตำบลคุ้งตะเภำ
1/1 ม.1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.คุ้ง
ตะเภำ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

13.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลชัยจุมพล

15 ธ.ค. 59

30

นำงรสสุคนธ์ นำคน้อย
085-252-1105

อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์

14.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.ทุ่งยัง (สถ.)
15.โรงเรียนผู้สูงอำยุดำรำรัศม์

24 เม.ย.60

50
30

หอประชุมธรรมำภิบำล
อบต.ชัยจุมพล
ทต.ทุ่งยัง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนดำรำ

อุทัยธำนี

1.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลอุทัยเก่ำ

2556

100

อบต.อุทัยเก่ำ

นำยยุทธพงษ์ ศรีสรรพ์

อุทัยธำนี
อุทัยธำนี

2.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลบ้ำนบึง
3.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลประดูย่ นื *

2558
2559

อบต.บ้ำนบึง
อบต.ประดู่ยนื

นำยบังเอิญ เกตุหนู
นำงบุญญำดำ บุตรสิงห์

อุทัยธำนี

4.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลทุ่งนำงำม

2559

อบต.ทุ่งนำงำม

น.ส.ศิริลักษณ์ พรคง

อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี

5.โรงเรียนผู้สูงอำยุบำ้ นห้วยรัง
6.โรงเรียนผู้สูงอำยุบำ้ นยำงงำม
7.โรงเรียนผู้สูงอำยุบำ้ นคีรีวงษ์
8.โรงเรียนผู้สูงอำยุบำ้ นคลองเตย
9.โรงเรียนผู้สูงอำยุบำ้ นใหม่บรู พำ

2558
2558
2558
2558
2558

วัดห้วยรัง ม.2
วัดปำงไม้ไผ่ ม.4
ศำลำที่ประชุม ม.15
ศำลำประชำคม ม.9
วัดใหม่บรู พำ ม.19

น.ส.จันจิรำ พิลึก
น.ส.ธนัญญำ สุพรรณ์
นำยอิสระพงษ์ ศรีแจ้
นำงตำล บลณะ
นำงพุฒตำล ศรีพทุ ยำ

-องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนดำรำ
นำงสำวโสทยำ แก้วต้น
เลขที่ 89 หมู่ 9 ต.บ้ำนดำรำ อ.พิชัย จ. 096-663-3560
อุตรดิษถ์ 53220
อบต.อุทัยเก่ำ นำยยุทธพงษ์ ศรีสรรพ์
โทร.098-7494967
อบต.บ้ำนบึง นำยสมนึก ไวกสิกรณ์ โทร.056-539172
อบต.ประดู่ยนื นำงบุญญำดำ บุตรสิงห์
โทร.096-4528289
อบต.ทุ่งนำงำม น.ส.ศิริลักษณ์ พรคง
โทร.081-2666509
อบต.ระบำ น.ส.สุภทั รำดำ แข้มแข็ง โทร.086-2126668

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ภำคเหนือ
อุทัยธำนี

10.โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้สำหรับผู้สูงอำยุใน
ชุมชน

อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี

11.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ทุ่งโพ (สถ.)
12.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.วังหิน (สถ.)
13.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.บ้ำนใหม่คลองเตียน
(สถ.)
14.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.หำดทนง (สถ.)
15.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.หำดระบำ (สถ.)
16.โรงเรียนผู้สูงอำยุ บ้ำนไผ่ (สถ.)
17.โรงเรียนผู้สูงอำยุ บ้ำนหัว (สถ.)

อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี

สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์จงั หวัดอุทัยธำนี
ของมนุษย์ จ.อุทัยธำนี
ต.อุทัยธำนี อ.หนองฉำง จ.อุทัยธำนี
61110
120
100
400

อบต.ทุ่งโพ
อบต.วังหิน
อบต.บ้ำนใหม่คลองเตียน

150
60
60
60

ทต.หำดทนง
อบต.หำดระบำ
อบต.หำดระบำ
อบต.หำดระบำ

โทร : 056-511229

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

