
ล ำดบั
จังหวัด

ชื่อโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ปทีี่เริ่ม

ด ำเนินกำร
จ ำนวน
นักเรียน สถำนที่ตั้งของโรงเรียนผู้สูงอำยุ

ชื่อ-สกุล/ประสำนงำน
ของโรงเรียนผู้สูงอำยุ

ชื่อ-ที่อยู่หน่วยงำนที่ดแูลโรงเรียน

1.โรงเรียนผู้สูงอายุบา้นบางแค (พื้นที่ ศพส.) 2559 เลขที่ 813 ถนนเพชรเกษม กม.ที่ 11หมู่ 15
 แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160

ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการจดัสวสัดิการ
สังคมผู้สูงอายุบา้นบางแค

เลขที่ 813 ถนนเพชรเกษม กม.ที่ 11หมู่ 15 แขวงบางหวา้ 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร : 081-883-7037
       024-131-141
       024-551-592
แฟกซ์ : (F) 024-131-140
         (F) 024-551-593

2.โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนก้าวหน้า (ริมคลอง
ลาดพร้าว) เขตหลักส่ี

2559 ชุมชนก้าวหน้า ซ.แจง้วฒันะ 6 เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร

คุณ ศิริวรรณ (ตุ๊ก) ชุมชนก้าวหน้า ซ.แจง้วฒันะ 6 เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร
โทร : 081-754-1067

3.โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนวดัไชยทิศ เขต
บางกอกน้อย

2559 60 วดัไชยทิศ แขวง บางขุนศรี เขต บางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร 10700

คุณตุ่ม 082-008-2104 ชุมชนวดัไชยทิศ

4.โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนดินแดง เขตดินแดง
 กรุงเทพมหานคร (ศ.4)

2560 เลขที่ 4395  ถ.ประชาสงเคราะห ์ เขตดิน
แดง  กรุงเทพมหานคร

คุณ พิมลนรี โทร : 02 245 7597

5.โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 
เขตยานนาวา (ศ.7)

2560 40 209/1 ถนน นราธวิาสราชนครินทร์ แขวง 
ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 10120

6.โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 
เขตบางกะป ิ(ศ.35)

2560 ซอย รามค าแหง 40 ถนน รามค าแหง แขวง
 หวัหมาก เขต บางกะป ิกรุงเทพมหานคร 
10240

7.โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 
เขตคลองเตย (ศ.41)

2560 เลขที่ 139 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กทม. 10250

8.โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 
เขตลาดกระบงั (ศ.45)

2560 เลขที่  361 ม.4 ถ.เคหะชุมชนร่มเกล้า  
แขวงคลองสองต้นนุ่น  เขตลาดกระบงั กทม.
 10520

9.โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 
เขตหนองแขม (ศ.48)

2560 เลขที่  40 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ัง
เหนือ  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
 10162

10.โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 
เขตบงึกุ่ม (ศ.50,ศ.56)

2560 เลขที่  190  ม.1 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม 
เขตบงึกุ่ม  กทม.10240

11.โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 
เขตราชบรูณะ (ศ.58)

2560 30 เลขที่  46  ถ.ราษฎร์บรูณะ  แขวงราษฎร์
บรูณะ เขตราษฏร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140

คุณ อนุตตรา
โทร.081-651-7144
02-427-7512 ต่อ 18

ศูนย์บริการสาธารณสุข 58

พ้ืนที่ที่มกีำรจัดตั้งโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

1 กรุงเทพ
มหานคร

ภำคกลำง

หมายเหต ุ* เป็นพืน้ที ่ศพอส.



พ้ืนที่ที่มกีำรจัดตั้งโรงเรยีนผู้สูงอำยุ
ภำคกลำง
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ชื่อโรงเรียนผู้สูงอำยุ ปทีี่เริ่ม
ด ำเนินกำร

จ ำนวน
นักเรียน

สถำนที่ตั้งของโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ชื่อ-สกุล/ประสำนงำน
ของโรงเรียนผู้สูงอำยุ

ชื่อ-ที่อยู่หน่วยงำนที่ดแูลโรงเรียน

กาญจนบรีุ 1.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลล าพระ
แท่นล าพระยา

2557 80 ทต.พระแท่นล าพระยา 1.นายกัมพล อองน่ม 
2.น.ส.ปภสัริทร์ เศรษฐภทัรวฒัน์

เทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา 100 ม.14ต.พระแท่น อ.ท่า
มะกา จ.กาญจนบรีุ 
โทร.034-603614

กาญจนบรีุ 3.โรงเรียนผู้สูงอายุ ป2ี559 ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลดอนชะเอม

111 หมู่ที่ 6 ถ.ท่าไม้-ตะคร้ าเอน ต.ดอน
ชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบรีุ

นายยศ มาไพศาลสิน 
นายก อบต.ชะเอม
นางสาวรุจเิลข ทรงประกอบ 
หวัหน้าปลัด

โทร : 097-1953979                        
โทร : 089-9151893

กาญจนบรีุ 4.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองบวั 
(สถ.)

200 111  หมู่  1  ต าบลหนองบวั  อ าเภอเมือง
กาญจนบรีุ  จงัหวดักาญจนบรีุ  71190

โทร. 034 – 635429
โทรสาร. 034 – 635429

กาญจนบรีุ 5.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลสนามแย้ (สถ.) 80 หมู่ 2 ต าบลสนามแย้ อ าเภอท่ามะกา 
จงัหวดั กาญจนบรีุ 70190

0-3451-7869

กาญจนบรีุ 6.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลท่ำขนุน* 
(สถ.)

450 236 หมู่ที่ 1 ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภมูิ
 จงัหวดักาญจนบรีุ 71180

โทร./แฟกซ์ : 034-599306 อีเมล : info@thakanoon.go.th

กาญจนบรีุ 7.โรงเรียนผู้สูงอำยุองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล บอ่พลอย* (สถ.)

55 ส านักงานเทศบาลต าบลบอ่พลอย
ต าบลบอ่พลอย   อ าเภอบอ่พลอย   จงัหวดั
กาญจนบรีุ   รหสัไปรษณีย์   71160

เบอร์โทรศัพท์:   034-581020
โทรสาร:    034-581020
อีเมล์:   info@bophloi.go.th

กาญจนบรีุ 8.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ไทรโยค*
กาญจนบรีุ 9.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง 15 พ.ค. 60 60 อบต.หนองโรง นางอังศุชญาณี เปรมปรีด์ิ

086-168-3648

จนัทบรีุ 1.โรงเรียนผู้สูงอายุหนองชิ่มบา้นฉัน 2558 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ นางสาวพนิดา ปกปอ้ง อบต.หนองชิ่ม โทร.039-444077

จนัทบรีุ 2.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลวังใหม่* 2557 ศพอส.ต.วงัใหม่ นางสาวอัมภาพันธุ ์แสงเดช อบต.วงัใหม่ โทร.098-8370364
จนัทบรีุ 3.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลท่าหลวง 2543 บา้นท่าหลวงบน หมู่ 5 นายประกิต สุทธธิรรม รพสต.ท่าหลวง โทร.087-9406298
จนัทบรีุ 4.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลปากน้ าแหลมสิงห์ 2560 166 โรงเรียนวดัท่าเขา มีโครงการจดัต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล

ปากน้ าแหลมสิงห ์พ.ศ. 2560-2562
กองสวสัดิการสังคม ทต.ปากน้ าแหลมสิงห์
039-499-555 ต่อ 16

จนัทบรีุ 5.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลยายอาม 20/10/59 33 ด้านหลังอาคาร ทต.นายายอาม ทต.นายายอาม
นายกษิด์ิเดช จนัทร์แสง
081-991-6129

จนัทบรีุ 6.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลเกาะขวาง 1/1/58 150 เทศบาลต าบลเกาะขวาง นางสาวสุปานี กลีบสุวรรณ
จนัทบรีุ 7.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลสนามไชย 26/4/60 เทศบาลต าบลสนามไชย อ.นายายอาม

จนัทบรีุ
อยู่ระหวา่งรับสมัคร น.ส.นิตยา คุณาเกื้อ หวัหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลสนามไชย

085-439-6993
น.ส.กาญจนา อายุเจริญ
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ
089-090-5009

ภำคกลำง

2

คุณส ารวย ทองโปย้ (นักพัฒนาสังคม) โทร : 081-85710452.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลหนอง
ลำน*

พ้ืนที่ที่มกีำรจัดตั้งโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

เทศบาลต าบลหนองลาน อ.ท่ามะกา จ.
กาญจนบรีุ

กาญจนบรีุ

3

หมายเหต ุ* เป็นพืน้ที ่ศพอส.



พ้ืนที่ที่มกีำรจัดตั้งโรงเรยีนผู้สูงอำยุ
ภำคกลำง

จนัทบรีุ 8.โรงเรียนผู้สูงอำยุคลองใหญ*่ 554 วดัมหาคงคาราม (วดัคลองใหญ่)
ศพอส.คลองใหญ่

1.เทศบาลต าบลคลองใหญ่
2.รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองใหญ่
3.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

นางสาวจรีภา สุขแสง 080-016-4397
นางสาวชลธชิา ผลจนัทร์ 088-4857856

จนัทบรีุ 9.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลพลับพลา ทต.พลับพลา ทต.พลับพลา นางสาวสุรางค์ พวงธนะสาร
081-991-6129

จนัทบรีุ 10.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นายายอาม อบต.นายายอาม อบต.นายายอาม 039-491-000-1 นางศิณีนาฎ ปานจนัทร์
086-825-0102

จนัทบรีุ 11.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลค่ายเนินวง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลค่าย
เนินวง (หลังเก่า)

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลค่ายเนินวง 
และเทศบาลต าบลค่ายเนินวง

นายวสูิตร ธญัญะชาติ ประธานชมรมผู้สูงอายุ
087-614-2665
นางเรวดี นาคเจอื เจา้พนักงานธรุการปฏบิติังาน
094-678-1199
นางสาวศิริลักษณ์ ท านุ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
086-762-2588

4 ฉะเชิงเทรา
ชลบรีุ 1.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลเมือง

หนองปรือ*
2559 เทศบาลเมืองหนองปรือ นายสุรพล ขลิมประเสริฐ 

ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
038-933179

งานส่งเสริมสุขภาพฝ่ายบริการสาธารสุข
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ชลบรีุ 2.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลบำ้นบงึ* 2558 เทศบาลต าบลบา้นบงึ นางณิภา นิยมทรัพย์ 
นางสุวภทัร์ บญุปลูก

เทศบาลต าบลบา้นบงึ 123 ม.5 ต.บา้นบงึ 
อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ โทร.081-7156699

ชลบรีุ 3.โรงเรียนผู้สูงอายุบางละมุง (พื้นที่ ศพส.) 2559 ศูนย์พัฒนาการจดัสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุ 
บา้นบางละมุง
เลขที่ 40 หมู่ 4 ถนนสุขุมวทิ ต าบลบางละ
มุง อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบรีุ 20150

นางจติติมา กรีอารี 081-912-2191
038-241-121
(F) 038-241-759

ชลบรีุ 4.โรงเรียนผู้สูงอายุหนองต าลึง มี.ค 2560 199 หมู่ 3, ถนนสุขประยูร, ต าบลหนอง
ต าลึง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ, 20160

038 206 592

ชลบรีุ 5.โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบา้นไร่หนึ่ง (สถ.) ทม.แหลมฉบงั
ชลบรีุ 6.โรงเรียนผู้สูงอายุบา้นหนองยาง (สถ.) รพ.สต.บา้นหนองยาง อบต.หนองบอนแดง
ชัยนาท 1.โรงเรียนผู้สูงอายุบา้นวงัยาง 2555 50 301 ม.5 บา้นวงัยาง ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.

ชัยนาท
นายวไิล วชิา เทศบาลต าบลชัยนาท 459 ม.3 ต.ชัยนาท 

อ.เมือง จ.ชัยนาท นายนพปฎล วา้มุข 
โทร.056-405864-5

ชัยนาท 2.โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุบา้นศรีพัฒนา 2556 สถานีอนามัยต าบลกุดจอก ต.กุดจอก อ.
หนองมะโมง 

นางธนีย์สิตา ยอดอ่อน 
พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

สถานีอนามัยต าบลกุดจอก ต.กุดจอก 
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทร.086-4458825

ชัยนาท 3.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุต ำบล
ห้วยง*ู

2559 90 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ต าบลหว้ยงู

นางกานดา ใจแสน รองปลัดเทศบาลต าบล
หว้ยงู

เทศบาลต าบลหว้ยงู ต.หว้ยงู อ.หนัคา 
จ.ชัยนาท นางกานดา ใจแสน 
โทร.089-9065832

ชัยนาท 4.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบล
โพนางด าตก

อบต.โพนางด าดก

ชัยนาท 5.โรงเรียนผู้สูงอำยุบำ้นกล้วยสำมัคคี* 26 พ.ค.60 84 ศพอส.ต าบลบา้นกล้วย นางสาววริญธร จนีอ่ า 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ

เทศบาลต าบลบา้นกล้วย อ.เมืองชัยนาท / 
นางสาววริญธร จนีอ่ า
081-962-1205
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ชัยนาท 6.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลวงัตะเคียน ม.ค.60 53 เทศบาลต าบลวงัตะเคียน ต.วงัตะเคียน อ.
หนองมะโมง

นางอุบลวลัย์ ปานเลิศ / นายเอกอมร มาก
ละเอียด / นางสาวนฤมลสุขตะระ
091-026-9697

เทศบาลวงัตะเคียน อ.หนองมะโมง / นางอุบลวลัย์ ปานเลิศ 
เทศบาลต าบลวงัตะเคียน 
โทร : 086-362-5556ชัยนาท 7.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบอ่แร่ 11 มิ.ย.58 60 วดับอ่แร่ หมู่ 1 บา้นบอ่แร่ ต.บอ่แร่ อ.วดัสิงห์ นายทินกฤต วนิทะไชย

นักพัฒนาชุมชน
โทร : 087-204-6486

องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แร่ อ.วดัสิงห ์/ นายทินกฤตวนิทะ
ไชย

ชัยนาท 8.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลวดัสิงห์ 2 มิ.ย.60 40 เทศบาลต าบลวดัสิงห์ นางกรุณา เตยหอม
ผอ.กองสาธารณสุขฯ / 

เทศบาลต าบลวดัสิงห ์อ.วดัสิงห ์/ นางกรุณา เตยหอม
056-461-309 ต่อ 297 ตราด 1.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ประณีต* (สถ.) 370 อบต.ประณีต

นครนายก 1.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลหนองแสง* 9-ม.ค.-60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนอง
หวัลิงใน 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวทิย์ เทียมบญุ
ประเสริฐ รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนากิจการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองหวัลิงใน
โทร : 037 397 278นครนายก 2.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.พระอำจำรย์* 20 อบต.พระอาจารย์

นครนายก 3.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลดงละคร 16 พ.ค. 60 40 อบต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก อบต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก นายพรประเสริฐ วงษ์ทอง
037-330-062

นครนายก 4.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลชุมพล 22 พ.ค. 60 50 อบต.ชุมพล นางจติรา มะหะหมัดยูซ๊บ

นครนายก 5.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางสมบรูณ์ 18 ม.ค. 60 210 อบต.บางสมบรูณ์ นางสาวภทัราปภา นิ่มเรือง 
037-308-346

นครนายก 6.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบา้นนา 11 ม.ค. 60 35 อบต.บา้นนา นางขวญัชนก กิจประสงค์
037-323-524

นครปฐม 1.วทิยาลัยผู้สูงอายุต าบลเตย 2558 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
9/99 หมู่ 1 ต.บางเตย อ.สามพราน

นางสาวกัญญา  ปรีชา 
โทร.092-2815941

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 9/99 หมู่ 1 ต.บาง
เตย อ.สามพราน นครปฐม 2.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทุ่งขวาง 2558 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 6 

บา้นปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง 
อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาวชูน  การพลู 034-972055 
ต่อ 101

อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 6 บา้นปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.
ก าแพงแสน จ.นครปฐม
นางสาวชูน  การพลู โทร.034-972055 
ต่อ 101

นครปฐม 4.โรงเรียนผู้สูงอายุ ฒ 2557 ศาลาเอนกประสงค์วดัทุ่งน้อย ต.แหลมบวั  
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

นางละออ  วฒันไพโรชน์ 081-9410734 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมบวั
นางละออ  วฒันไพโรชน์ 
โทร.081-9410734นครปฐม 5.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ยายชา 80 อบต.ยายชา

นนทบรีุ 1.โรงเรียนดอกล ำดวนบำน* 2560 99/99 หมู่ที่ 5 ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบาง
ใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 11140

นนทบรีุ 2.โรงเรียนตน้แบบประจ ำจังหวัดนนทบรุี* ธนัวาคม 59 70 โรงเรียนศรีบณุยานนท์ อ.เมือง จ.นนทบรีุ สาขาสภาผู้สูงอายุฯ จงัหวดันนทบรีุ

นนทบรีุ 3.โรงเรียนประจ าอ าเภอเมืองจงัหวดันนทบรีุ ธนัวาคม 59 70 โรงเรียนวดัลานนาบญุ อ.เมือง จ.นนทบรีุ สาขาสภาผู้สูงอายุฯ จงัหวดันนทบรีุ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ต.บางระก า ต.บางระก า อ.บางเลน
 จ.นครปฐม

9

องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า
นายณัฐพล  ระโหฐาน โทร.092-274232

นายณัฐพล  ระโหฐาน 092-274232นครปฐม 25593.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลบำงระก ำ*
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นนทบรีุ 4.โรงเรียนผู้สูงอายุประจ าอ าเภอปากเกร็ด ธนัวาคม 59 50 โรงเรียนวดับอ่ (นันทวยิา) อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบรีุ

สาขาสภาผู้สูงอายุฯ จงัหวดันนทบรีุ

นนทบรีุ 5.โรงเรียนผู้สูงอำยุประจ ำอ ำเภอบำงบวั
ทอง*

ธนัวาคม 59 60 โรงเรียนบางบวัทองราษฎร์บ ารุง อ.บางบวั
ทอง จ.นนทบรีุ

สาขาสภาผู้สูงอายุฯ จงัหวดันนทบรีุ

นนทบรีุ 6.โรงเรียนผู้สูงอายุประจ าอ าเภอบางใหญ่ ธนัวาคม 59 50 โรงเรียนวดัพิกุลเงิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ สาขาสภาผู้สูงอายุฯ จงัหวดันนทบรีุ

นนทบรีุ 7.โรงเรียนผู้สูงอายุประจ าเภอบางกรวย ธนัวาคม 59 60 โรงเรียนวดัชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ สาขาสภาผู้สูงอายุฯ จงัหวดันนทบรีุ

นนทบรีุ 8.โรงเรียนผู้สูงอายุประจ าอ าเภอไทรน้อย ธนัวาคม 59 60 โรงเรียนวดัไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ สาขาสภาผู้สูงอายุฯ จงัหวดันนทบรีุ

ปทุมธานี 1.มหาวชิชาลัยบา้นกระแซงสานสุข 2558 55/10 ม.2 ต.บา้นกระแซง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี

นายบรรจง ทองย่น 087-4514214 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกระแซง

ปทุมธานี 2.โรงเรียนผู้สูงอำยุส ำนักงำนเทศบำลนคร
รังสิต*

ส านักงานเทศบาลรังสิตชั้น 11 ต.
ประชาธปิตัย์ อ.ธญับรีุ จ.ปทุมธานี 12130

ส านักงานเทศบาลนครรังสิต โทร : 02-5676000

ปทุมธานี 3.โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาการจดั
สวสัดิการสังคมผู้สูงอายุจงัหวดัปทุมธานี (สพ
ศ.)

2560 ศูนย์พัฒนาการจดัสวสัดิการสังคมผู้สูอายุ
จงัหวดัปทุมธานี 9/1 หมู่ที่ 2 ถ.รังสิต-
นครนายก ต.รังสิต อ.ธญับรีุ จ.ปทุมธานี 

ศูนย์พัฒนาการจดัสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุ
จงัหวดัปทุมธานี

โทร : 02-5771958

ปทุมธานี 4.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองยี่โถ ส านักงานเทศบาลเมืองยี่โถ 1 หมู่ 1 ถนน
รังสิต-นครนายก คลอง 3 ต าบลบงึยี่โถ 
อ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทุมธานี

ส านักงานเทศบาลเมืองยี่โถ โทร. 02-9916636 - 8

ปทุมธานี 5.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลล ำลูกกำ* ม.ค.60 30 เทศบาลล าลูกกา กองสวสัดิการสังคม
02-192-3357-8

ประจวบ
คีรีขันธ์

1.โรงเรียนผู้สูงอำยุวิลัยวัยหวำน* 7 ก.ย. 59
17 พ.ค. 60

250
250

ศพอส.เทศบาลเมืองหวัหนิ นางสาวพนิดา ละอองจติร สงน.เทศบาลเมืองหวัหนิ

ประจวบ
คีรีขันธ์

2.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลบา้นกรูด สนง.เทศบาลบา้นกรูด นายสมชัย ด้วงพล สนง.เทศบาลบา้นกรูด

ประจวบ
คีรีขันธ์

3.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลไร่เก่ำ* 2559 ศพอส.ต าบลไร่เก่า นายธรีกิจ อัจฉริยพันธกุล อบต.3ไร่เก่า

ประจวบ
คีรีขันธ์

4.โรงเรียนผู้สูงอำยุร้อยตำ มหำลัย* 14-ก.พ.-60 50 ส านักงานเทศบาลต าบลปราณบรีุ เลขที่11 
หมู่3  ต าบลเขาน้อย  
อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขันธ ์ 
77120

หลักสูตรสัปดาหล์ะ 2 วนั/1 ปี คุณรัชนี 080-657-5893/032-689-188

ประจวบ
คีรีขันธ์

5.โรงเรียนผู้สูงวทิยาลัยร้อยรวมใจวนัรุ่นแรก 28 มี.ค.60 100 ที่ท าการ อบต.ไร่ใหม่ นางรสสุคนธ ์ถาวงษ์กลาง
032-689-007ประจวบ

คีรีขันธ์
6.โรงเรียนอวโุสวทิยา 1 พ.ค. 60

8 มิ.ย. 60
50
58

ที่ท าการ อบต.อ่าวน้อย (หลังเก่า) อ.เมือง 
จ.ประจวบฯ

รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ กม.5 ต.อ่าวน้อย
ผู้ประสาน นางอัจฉรา ถิ่นประชา

ประจวบ
คีรีขันธ์

7.โรงเรียนพงศ์ประศาสน์สานใจวยัผู้สูงอายุ 16 มิ.ย. 60 70 ที่ท าการ กศน.พงศ์ประศาสน์ อบต.พงศ์ประศาสน์ ต าบลพงศ์ประศาสน์ 
อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบฯ

นางสาวอรวรรณ สดใจ
087-073-5399

ปราจนีบรีุ 1.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ดงขี้เหล็ก (สถ.) อบต.ดงขี้เหล็ก13
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ปราจนีบรีุ 2.วดัปา่ทรงคุณ 25 ก.พ.58 50 ศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน วดัปา่ทรงคุณ 
ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจนีบรีุ

สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแหง่ประเทศไทยฯ
 ประจ าจงัหวดัปราจนีบรีุ

นางเสาวนีย์ สีหป์ระเสริฐ ประสานงาน
โทร : 081-926-8471

ปราจนีบรีุ 3.เฮอืน เฮยีน ฮู้ หมู่ เฮำ ชำวไทยพวน* 3 พ.ค. 59 20 อบต.ดงกระทงยาม ต.ดงกระทงยาม อ.ศรี
มหาโพธิ ์จ.ปราจนีบรีุ

สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแหง่ประเทศไทยฯ
 ประจ าจงัหวดัปราจนีบรีุ

ดร.วเิชียร อุ่นเรือน ผู้ประสานงาน
086-875-7696

ปราจนีบรีุ 4.โรงเรียนผู้สุงอายุต าบลต าโตนด 2 ธ.ค. 59 76 อบต.ค าโตนด ต.ค าโตนด อ.ประจนัคาม จ.
ปราจนีบรีุ

อบต.ค าโตนด ต.ค าโตนด อ.ประจนัตคาม 
จ.ปราจนีบรีุ

นายธงชัย รติรัตนสูติ ผู้ประสานงาน
085-281-3434

ปราจนีบรีุ 5.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนนทรี 12 ส.ค. 59 40 รพ.สต.นนทรี ต.นนทรี อ.กบนิทร์บรีุ จ.
ปราจนีบรีุ

สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแหง่ประเทศไทยฯ
 ประจ าจงัหวดัปราจนีบรีุ

รพ.สต.นนทรี ต.นนทรี อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจนีบรีุ
นางสาวถวลิ บริรักษ์ ผู้ประสานงาน
087-029-7611ปราจนีบรีุ 6.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางขาม 12 ส.ค. 59 50 รพ.สต.บางขาม ต.บางขาม อ.บา้นสร้าง จ.

ปราจนีบรีุ
สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแหง่ประเทศไทยฯ
 ประจ าจงัหวดัปราจนีบรีุ

รพ.สต.บางขาม ต.บางขาม อ.บา้นสร้าง จ.ปราจนีบรีุ
นางพิชญา เปร่ืองปราชญ์ ผู้ประสานงาน
089-939-8075ปราจนีบรีุ 7.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลดงพระรามสามัคคี 12 ส.ค. 59 30 19/5 หมู่ 4 บา้นดงตาแทน ต.ดงพระราม อ.

เมือง จ.ปราจนีบรีุ
สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแหง่ประเทศไทยฯ
 ประจ าจงัหวดัปราจนีบรีุ

พ.อ.อ.สมศักด์ิ ธญัญวกิัย ผู้ประสานงาน
082-684-5796

ปราจนีบรีุ 8.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลหนองแสง* 4 พ.ค. 60 30 อบต.หนองแสง ต.หนองแสง อ.ประจนัตคาม
 จ.ปราจนีบรีุ

อบต.หนองแสง นางมลทิวา สารีบท ผู้ประสานงาน
092-253-6499

ปราจนีบรีุ 9.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลประจนัตคาม 27 เม.ย. 60 30 อบต.ประจนัตคาม ต.ประจนัตคาม อ.
ประจนัตคาม จ.ปราจนีบรีุ

อบต.ประจนัตคาม ดาบต ารวจประสิทธิ ์จ าเรือง ผู้ประสานงาน
089-250-2195

พระนครศรี
อยุธยา

1.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 2559 อบต.บา้นช้าง อ.อุทัย จ.อยุธยา นางมณฑา แสงสร้อย อบต.บา้นช้าง บา้นช้าง อ.อุทัย จ.อยุธยา

พระนครศรี
อยุธยา

2.โรงเรียนผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ (ศพส.) 2559 เลขที่ 200/11 หมู่ 2 ระหวา่ง กม.25-26 
ต าบลบอ่โพง อ าเภอนครหลวง จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา13260

ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการจดัสวสัดิการ
สังคม ผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

081-920-7170
035-743-077
(F) 035-743-277พระนครศรี

อยุธยา
3.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลตลำด
เกรียบ*

มี.ค.-60 ส านักงานเทศบาลต าบลตลาดเกรียบ  54 
หมู่ 5  ต.ตลาดเกรียบ 

ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการจดัสวสัดิการ
สังคม ผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

081-920-7170
035-743-077พระนครศรี

อยุธยา
4.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลล าไทร 20 มี.ค. 60 50 อบต.ล าไทร งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด อบต.ล าไทร

นางสาววลีรัตน์ บ าเพ็ญบญุ
081-587-539

พระนครศรี
อยุธยา

5.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลสิงหนาท 1 ม.ค. 59 34 อบต.สิงหนาท นางพชรวรรณ ทองดอนน้อย
โทร : 087-715-0155เพชรบรีุ 1.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บา้นหม้อ 2559 อบต.บา้นหม้อ อบต.บา้นหม้อ

เพชรบรีุ 2.โรงเรียนผู้สูงอำยุ สมอพลือ* 20-ก.ย.-59 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ หมู่3  
ต.สมอพลือ  อ.บา้นลาด  จ.เพชรบรีุ  76150

หลักสูตรสัปดาหล์ะ 5 วนั/2 เดือน
จ านวนนักเรียน 30 คน

คุณอารีย์ 032-493-529
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เพชรบรีุ 3.โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ท่าแลง (สถ.) 54 ทต.ท่าแลง

เพชรบรีุ 4.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.หนองชุมพลเหนือ 
(สถ.)

57 อบต.หนองชุมพลเหนือ

ระยอง 1.โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ 2559 180 วดับา้นค่าย ม.5 ต.บา้นค่าย 
อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

นายประยูร สดใส เทศบาลต าบลบา้นค่าย 43 ม.4 
ต.บา้นค่าย อ.บา้นค่าย  จ.ระยองระยอง 2.โรงเรียนผู้สูงอายุอ าเภอเมืองระยอง 2559 ศูนย์บริการผู้สูงอายุวดัแลง ต.บา้นแลง 

อ.เมือง จ.ระยอง
นายอุดม ศิริภกัดี 
น.ส.จารีวรรณ ถาวรัิตน์

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแลง 32/10 ม.1 ต.บา้นแลง อ.
เมือง จ.ระยอง 
นางจนิตนา ทองเรือง หวัหน้าฝ่ายสวสัดิการและพัฒนาชุมชน ระยอง 3.โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองมาบตาพุด 2559 429 ส านักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 9 

ถ.เมืองใหม่มาบตาพุด สาย 7 ต.มาบตาพุด 
อ.เมือง จ.ระยอง

นางจติราวดี พันธุไ์ม้ เทศบาลเมืองมาบตาพุด9 ถ.เมืองใหม่มาบตาพุด สาย 7 ต.
มาบตาพุด อ.เมือง 
จ.ระยองระยอง 4.โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแกลง (สถ.) 2560 70 ทต.เมืองแกลง

ราชบรีุ 1.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลกรับใหญ่ 2557 ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กรับใหญ่ 
อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ

นายวรุณ สวนนาค นักพัฒนาชุมชน ทต.กรับใหญ่ นายวรุณ สวนนาค นักพัฒนาชุมชน 
โทร.032-291298 ต่อ 321

ราชบรีุ 2.โรงเรียนปจัฉิมวฒิุวทิยาลัยจงัหวดัราชบรีุ 2558 รพสต.ด าเนินสะดวก อ.ด าเนินสะดวก 
จ.ราชบรีุ

เจา้หน้าที่ ทต.ด าเนินสะดวก ทต.ด าเนินสะดวก โทร.032-254976

ราชบรีุ 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุท่ำรำบ* ก.พ 60 เดือนละ 2 วนั/1 ปี
จ านวนนักเรียน 50 คน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ 99/9 หมู่
 3  ต.ท่าราบ 
อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ  70000

คุณสุกัญญาณี 089-207-4024/032-316-848

ราชบรีุ 4.โรงเรียนผู้สูงอายุด าเนินสะดวก 17-มิ.ย.-58 สัปดาหล์ะ 1 วนั/1 ปี คุณชัยยุทธ ์032-254-976/อ.มาโนช 081-258-3281

ลพบรีุ 1.โรงเรียนผู้สูงอำยุจังหวัดลพบรุี* 2556 วดัพระบาทน้ าพุ ต.เขาสามยอด 
อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล พมจ.จงัหวดัลพบรีุ/ นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล โทร.
086-7195121

ลพบรีุ 2.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าศาลา 2558 เทศบาลต าลบท่าศาลา อ.เมืองลพบรีุ จ.
ลพบรีุ

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล พมจ.จงัหวดัลพบรีุ/ นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล โทร.
086-7195121

ลพบรีุ 3.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลพระสระ
โบสถ์

2558 เทศบาลต าบลพระโบสถ์ อ.พระโบสถ์ จ.
ลพบรีุ

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล พมจ.จงัหวดัลพบรีุ/ นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล 
โทร.086-7195121

ลพบรีุ 4.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลดงมะรุม 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม 
อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล พมจ.จงัหวดัลพบรีุ/ นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล โทร.
086-7195121

ลพบรีุ 5.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลชอนสารเดช 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช 
ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล พมจ.จงัหวดัลพบรีุ
นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล โทร.086-7195121

ลพบรีุ 6.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลดีลัง 2558 เทศบาลต าบลดีลัง อ.พัฒนานิคม 
จ.ลพบรีุ

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล พมจ.จงัหวดัลพบรีุ/ นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล 
โทร.086-7195121

ลพบรีุ 7.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหวัล า 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลหวัล า 
ต.ท่าหลวง จ.ลพบรีุ

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล พมจ.จงัหวดัลพบรีุ/ นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล โทร.
086-7195121

ลพบรีุ 8.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลล านารายณ์ 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล พมจ.จงัหวดัลพบรีุ 
นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล โทร.086-7195121
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ลพบรีุ 9.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลโพนทอง 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล พมจ.จงัหวดัลพบรีุ
นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล 
โทร.086-7195121ลพบรีุ 10.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลยางราก 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลยางราก นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล พมจ.จงัหวดัลพบรีุ/ นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล โทร.
086-7195121

ลพบรีุ 11.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองรี 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี 
ต.หนองรี อ.ล าสนธ ิจ.ลพบรีุ

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล พมจ.จงัหวดัลพบรีุ/ นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล โทร.
086-7195121

ลพบรีุ 12.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางคู้ 2558 51 องค์การบริหารส่วนต าบลบางคู้ นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล พมจ.จงัหวดัลพบรีุ/ นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล โทร.
086-7195121

ลพบรีุ 13.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลโคกแสมสาร 2559 55 ณ หอประชุมโรงเรียนบา้นโคกแสมสาร 
อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล พมจ.จงัหวดัลพบรีุ/ นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล โทร.
086-7195121

ลพบรีุ 14.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลตะลุง 2559 50 ณ ศูนย์เรียนรู้พระพุทธวรญาณ บริเวณวดั
ยาง ณ รังสี

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล พมจ.จงัหวดัลพบรีุ/ นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล โทร.
086-7195121

ลพบรีุ 15.โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.เขาพระงาม (สถ.) 150 ทต.เขาพระงาม

ลพบรีุ 16.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.มหาโพธ ิ(สถ.) 62 อบต.มหาโพธิ

ลพบรีุ 17.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ท่ามะนาว (สถ.) 80 อบต.ท่ามะนาว

ลพบรีุ 18.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.
โพตลำดแก้ว*(สถ.)

40 ทต.โพตลาดแก้ว

ลพบรีุ 19.โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.หนองม่วง (สถ.) 13 ทต.หนองม่วง

สมุทร
ปราการ

1.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลในคลองบำง
ปลำกด (อนุบำลฟันน้ ำนม)*

10 มี.ค 60 องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบาง
ปลากด 333/3 หมู่ 9  
ต.ในคลองบางปลากด  อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ  10290

0 2461 8076-9

สมุทร
ปราการ

2.โรงเรียนผู้สูงอายุ แพรกษา 27-ก.พ.-60 สัปดาหล์ะ 1 วนั/7 เดือน คุณณัฐวฒิุ 02-342-9721

สมุทร
ปราการ

3.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบา้นระกาศ 2558 254 4/4 หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นระกาศ อ าเภอบาง
บอ่ จงัหวดัสมุทรปรากาศ

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นระกาศ 
อ าเภอบางบอ่ จงัหวดัสมุทรปราการ
โทร : 0 2136 111-3
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สมุทร
ปราการ

4.โรงเรียนเสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ

4 พ.ค. 60 90 เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ

ผู้ประสานงาน : นางสาวผุสดี ชินตุ
โทร : 02 363 9666 ต่อ 411 ถึง 415

สมุทร
ปราการ

5.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพระประแดง

สมุทร
ปราการ

6.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางพลีใหญ่

สมุทร
ปราการ

7.โรงเรียนปูย่่าตายาย 2559 80 องค์การบริหารส่วนต าบลเทพารักษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเทพารักษ์ 
ผู้ประสานงาน : คุณเกษร แสนกันยา 
ต าแหน่ง : นักวชิาการสาธารณสุข
โทร : 082 860 337สมุทร

ปราการ
8.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางบอ่ 200 อาคารส านักงานเทศบาลต าบลบางบอ่

เลขที่ 499/888 หมู่ที่ 2 ต าบลบางบอ่ 
จงัหวดัสมุทรปราการ

ผู้ประสานงาน วา่ที่ร้อยตรีจกัร์กรี สาลี
โทร : 081-627-0626

สมุทร
ปราการ

9.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลด่านส าโรง

สมุทร
ปราการ

11.โรงเรียนผู้สูงอายุอบต.แพรกษา 2 ก.พ. 59 60 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา ผู้ประสานงาน นางสาวสุพิศ สายจนัทร์
โทร : 064 993 6297

จดักิจกรรมใหค้วามรู้และนันทนาการ เดือนละ 1 คร้ัง (วนัแจก
เบีย้ยังชีพ)

สมุทร
ปราการ

12.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบางปู

สมุทร
ปราการ

13.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลบำงเสำ
ธง*

100 หอ้งประชุมเทศบาลต าบลบางเสาธง **พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลฯ ส่วนใหญ่เปน็กรรมสิทธิข์อง
การเคหะแหง่ชาติฯ ส่งผลใหก้ารด าเนินการจดัต้ังศูนย์พัฒนาฯ 
ไม่สามารถด าเนินการได้

สมุทร
ปราการ

14.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลคลอง
ดำ่น*

วนัที่ 6 ของ
ทุกเดือน

165 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลคลองด่าน

กลุ่มเปา้หมายแบง่เปน็
*ผู้สูงอายุ จ านวน 150 คน
*ชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 15 คน

งบประมาณ 90000 บาท 
แหล่งงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
คลองด่าน

สมุทร
ปราการ

15.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางบอ่

สมุทร
ปราการ

16.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.แพรกษาใหม่
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สมุทร
สงคราม

1.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางคนที 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที นายณัฐดนัย สดคมข า 
นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
นายกฤศพรต สัตยประกอบ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยายแพง 
โทร.089-3137731
องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที สมุทร

สงคราม
2.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.สวนหลวง* ก.ย.-59 ส านักงานเทศบาลต าบลสวนหลวง 99 หมู่ 

15  ต.สวนหลวง  
อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110

หลักสูตร สัปดาหล์ะ 1 วนั/3 เดือน คุณวาสนา ไตรรัตนยนต์ 034-732-623
คุณมนตรี 034-751-373

สมุทร
สงคราม

3.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.บำ้นปรก* (สถ.) 30 อบต.บา้นปรก

สมุทร
สงคราม

4.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.จอมปลวก* (สถ.) 30 อบต.จอมปลวก

สมุทร
สาคร

1.โรงเรียนผู้สูงอำยุคอกกระบอื* ก.พ 60 องค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบอื 40 
หมู่ 3 ต.คอกกระบอื 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  74000

หลักสูตร 1 วนั/3 เดือน
จ านวนผู้เรียน 50 คน

คุณวรรณ 034-823-295 ต่อ 13

สมุทร
สาคร

2.โรงเรียนผู้สูงอำยุกำหลง* 15-ก.พ.-60 องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง หมู่ 2  
ต.กาหลง  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
  74000

หลักสูตร เดือนละ 1 วนั/ 1 ปี คุณอาภากรณ์ 034-851-450

สมุทร
สาคร

3.โรงเรียนผู้สูงอำยุอ้อมน้อย (สำขำ
หมู่บำ้นศิวำรัตน์)*

11-เม.ย.-60 ส านักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย 234 หมู่ 
11 ต.อ้อมน้อย 
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  74130

หลักสูตร เดือนละ 1 วนั/ 1 ปี คุณบญุยัง 02-420-1713

สมุทร
สาคร

4.โรงเรียนผู้สูงอำยุอ้อมน้อย (สำขำก ำนัน
วิจิตร)*

11-เม.ย.-60 ส านักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย 234 หมู่ 
11 ต.อ้อมน้อย 
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  74130

หลักสูตร เดือนละ 1 วนั/ 1 ปี คุณบญุยัง 02-420-1713

สมุทร
สาคร

5.โรงเรียนผู้สูงอำยุอ้อมน้อย (สำขำอ้อม
น้อย)*

11-เม.ย.-60 ส านักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย 234 หมู่ 
11 ต.อ้อมน้อย 
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  74130

หลักสูตร เดือนละ 1 วนั/ 1 ปี คุณบญุยัง 02-420-1713

สมุทร
สาคร

6.โรงเรียนผู้สูงอำยุอ้อมน้อย (สำขำเพชร
เกษมธำนี)*

11-เม.ย.-60 ส านักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย 234 หมู่ 
11 ต.อ้อมน้อย 
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  74130

หลักสูตร เดือนละ 1 วนั/ 1 ปี คุณบญุยัง 02-420-1713

สมุทร
สาคร

7.โรงเรียนผู้สูงอายุอ าแพง 1-ก.พ.-60 หลักสูตรสัปดาหล์ะ 2 วนั/3 เดือน คุณธเนตร์ 034-858-591

สมุทร
สาคร

8.โรงเรียนผู้สูงอายุบางโทรัด 27-ก.พ.-60 หลักสูตรสัปดาหล์ะ 2 วนั/3 เดือน คุณธเนตร์ 034-858-591

สมุทร
สาคร

9.โรงเรียนผู้สูงอายุสวนหลวง 7-ก.พ.-60 หลักสูตรสัปดาหล์ะ 2 วนั/3 เดือน คุณธเนตร์ 034-858-591

สมุทร
สาคร

10.โรงเรียนผู้สูงอายุท่าจนี 23-ก.พ.-60 หลักสูตรสัปดาหล์ะ 1 วนั/1 ปี คุณชนาทิป 034-497-096
22 สระแก้ว 1.เทศบำลเมืองวังน้ ำเย็น* 2556 เทศบาลเมืองวงัน้ าเย็น นายวรัะ นามวงษ์ เทศบาลเมืองวงัน้ าเย็น 99/99 ม.2 ต.วงัน้ าเย็น อ.วงัน้ าเย็น จ.

สระแก้ว สระบรีุ 1.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลมวกเหล็ก* 2556 83 444 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก นายประยงค์ ลือกิจนา ส านักงานเทศบาลต าบลมวกเหล็ก

สระบรีุ 2.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลดงตะงำว* 2558 66 ม.4 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด นางธดิารัตน์ เที่ยงมาก องค์การบริหารส่วนต าบลดงตะงาว
สระบรีุ 3.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลโคกแย้ 2555 40 ม.6 ต.โคกแย้ อ.หนองแค พันเอกธนากร เข็มทอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้
สระบรีุ 4.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลตลาดน้อย 2559 30 6 ม.5 ต.ตลาดน้อย อ.บา้นหม้อ นางบวัวรรณ สังข์สวสัด์ิ ส านักงานเทศบาลต าบลตลาดน้อย
สระบรีุ 5.โรงเรียนผู้สูงอายุบา้นโปร่งก้อนเส้า 2555 ม.5 ต.ท่ามะปรางค์ อ.แก่งคอย นายบญุสือ พันธุป์ระเสริฐ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะปรางค์
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สระบรีุ 6.โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่4 2557 1 ม.1 ต.บา้นหม้อ อ.บา้นหม้อ นางบษุริน ตุ่นไว ศูนย์อนามัยที่ 4

สระบรีุ 7.มหาวทิยาลัยนครขีดหนิ 2559 222 ม.4 ค.บา้นหม้อ อ.บา้นหม้อ นางอัญชลี ธปูบา้นหม้อ ศูนย์อนามัยที่ 4

สระบรีุ 8.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ดาวเรือง 
(สถ.)

100 อบต.ดาวเรือง

สระบรีุ 9.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ท่ามะปราง 
(สถ.)

54 อบต.ท่ามะปราง

สระบรีุ 10.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.หนองปลำหมอ* 
(สถ.)

อบต.หนองปลาหมอ

สิงหบ์รีุ 1.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางมัญ 2558 603 องค์การบริหารส่วนต าบลบางมัญ อ.เมือง จ.
สิงหบ์รีุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางมัญ
จ านวนนักเรียน 70 คน

โทร.036-813628  
Fax 036-813628

สิงหบ์รีุ 2.โรงเรียนผู้สูงอายุ (โครงการพัฒนา
ศักยภาพภมูิปญัญาผู้สูงวยั เพื่อเปน็ผู้น าใน
ชุมชนรุ่นที่ 1-7)

2554 สมาคมศูนย์ประสานงานภาคเอกชน  
อ.เมือง จ.สิงหบ์รีุ

คุณร่งอารี มะเวชะ
น.ส.ผกาวรรณ พงศ์หนู
จ านวนนักเรียน รุ่นละ 50 คน

โทร.086-7473978                       
โทร.088-8904922

สิงหบ์รีุ 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุใส่ใจลูกหลำน* (สถ.) 603 อบต.ท่าข้าม

สิงหบ์รีุ 4.โรงเรียนผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่วยัผู้สูงอายุ (สถ.)

25 อบต.ท่าข้าม

สิงหบ์รีุ 5.โรงเรียนผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพพร้อมสุขใจ
ไหวพ้ระฟังธรรม (สถ.)

85 อบต.หนองกระทุ่ม

สิงหบ์รีุ 6.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ประศุก (สถ.) 249 อบต.ประศุก

สิงหบ์รีุ 7.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลม่วงหมู่ 18-พ.ค.-60 โรงเรียนวดัศรัทธาภริม ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสิงหบ์รีุ

คุณอดิศร โพธิอ์ุบล
จ านวนนักเรียน 50 คน

โทร.036-551-199
โทร.036-551-242

สุพรรณบรีุ 1.โรงเรียนผู้สูงอายุเฉลิมพระเกีรติ 60พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามกุฎราช

2557 อาคารศูนย์พัฒนาการจดัสวสัดิการผู้สูงอายุ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย อ.

น.ส.ชวนพิศ แพสุขชื่น องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย 
ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ   สุพรรณบรีุ 2.โรงเรียนผู้สูงวัยเดมิบำง* 2558 บริเวณส านักงานเทศบาล ต.เดิมบาง 

อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบรีุ
น.ส.ศศิฉาย บ ารุงพงษ์ ส านักงานเทศบาลต าบลเดิมบาง 

ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ 3.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ศรีประจนัต์ (สถ.) 47 อบต.ศรีประจนัต์

สุพรรณบรีุ 4.โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.บา้นโพธิ ์(สถ.) 150 ทต.บา้นโพธิ์

สุพรรณบรีุ 5.โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ไผ่กองดิน (สถ.) 42 ทต.ไผ่กองดิน

สุพรรณบรีุ 6.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.วดัโบสถ์ (สถ.) 200 อบต.วดัโบสถ์

สุพรรณบรีุ 7.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.หนองสะเดำ* 
(สถ.)

40 อบต.หนองสะเดา
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สุพรรณบรีุ 8.โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.บา้นดอน 48 ทต.บา้นดอน

อ่างทอง 1.โรงเรียผู้สูงอำยุต ำบลรำชสถิตย์* 2559 ศูนย์พัศนาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลราชสถิตย์

นาย จรีทีป ทวสุีข นายกองคืการบริหาร
ส่วนต าบลราชสถิตย์

องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ 39 
หมู่ 4 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 
โทร.035-647025 ต่อ 180อ่างทอง 2.โรงเรียนผู้สูงอายต าบลบางเสด็จ 28-พ.ย.-60 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เก่า) อบต.บาง

เสด็จ
จ านวนนักเรียน 41 คน หน่วยงานดูแล : องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสด็จ

ผู้ประสานงานที่ดูแล : นางสาวสุนิสา ส่งศิริพันธ์อ่างทอง 3.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหวัตะพาน 1-ส.ค.-59 อาคารเอนกประสงค์ อบต.หวัตะพาน จ านวนนักเรียน 40 คน หน่วยงานดูแล : องค์การบริหารส่วนต าบลหวัตะพาน
ผู้ประสานงานที่ดูแล : นางวรีพรรณ พรามนาคอ่างทอง 4.โรงเรียนผู้สูงอำยุตลำดใหม่* 3-ม.ค.-07 ต าบล ตลาดใหม่ อ าเภอ วเิศษชัยชาญ 

อ่างทอง 14110
บา้นวาสนะเวศก์

อ่างทอง 5.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.หวัไผ่ (สถ.) 50 อบต.หวัไผ่
อ่างทอง 6.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางจกั (สถ.) อบต.บางจกั
อ่างทอง 7.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางพลับ (สถ.) อบต.บางพลับ
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