พื้นที่ที่มกี ำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคกลำง
ลำดับ
1

จังหวัด

ชื่อโรงเรียนผู้สูงอำยุ

กรุงเทพ 1.โรงเรียนผู้สูงอายุบา้ นบางแค (พื้นที่ ศพส.)
มหานคร

ปีที่เริ่ม
ดำเนินกำร
2559

จำนวน
นักเรียน

ชื่อ-สกุล/ประสำนงำน
ของโรงเรียนผู้สูงอำยุ
เลขที่ 813 ถนนเพชรเกษม กม.ที่ 11หมู่ 15 ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
สังคมผู้สูงอายุบา้ นบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
สถำนที่ตั้งของโรงเรียนผู้สูงอำยุ

2.โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนก้าวหน้า (ริมคลอง
ลาดพร้าว) เขตหลักสี่

2559

3.โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนวัดไชยทิศ เขต
บางกอกน้อย

2559

4.โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร (ศ.4)

2560

5.โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข
เขตยานนาวา (ศ.7)

2560

6.โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข
เขตบางกะปิ (ศ.35)

2560

ซอย รามคาแหง 40 ถนน รามคาแหง แขวง
หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10240

7.โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข
เขตคลองเตย (ศ.41)

2560

เลขที่ 139 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10250

8.โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข
เขตลาดกระบัง (ศ.45)

2560

เลขที่ 361 ม.4 ถ.เคหะชุมชนร่มเกล้า
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.
10520

9.โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข
เขตหนองแขม (ศ.48)

2560

เลขที่ 40 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่ง
เหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
10162

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

2560

เลขที่ 190 ม.1 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม.10240

11.โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข
เขตราชบูรณะ (ศ.58)

2560

60

40

30

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

ชุมชนก้าวหน้า ซ.แจ้งวัฒนะ 6 เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร

คุณ ศิริวรรณ (ตุ๊ก)

ชุมชนก้าวหน้า ซ.แจ้งวัฒนะ 6 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทร : 081-754-1067

วัดไชยทิศ แขวง บางขุนศรี เขต บางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร 10700

คุณตุ่ม 082-008-2104

ชุมชนวัดไชยทิศ

เลขที่ 4395 ถ.ประชาสงเคราะห์ เขตดิน
แดง กรุงเทพมหานคร

คุณ พิมลนรี

โทร : 02 245 7597

209/1 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวง
ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
10120

เลขที่ 46 ถ.ราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์ คุณ อนุตตรา
บูรณะ เขตราษฏร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร.081-651-7144
02-427-7512 ต่อ 18

ศูนย์บริการสาธารณสุข 58

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

พื้นที่ที่มกี ำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคกลำง

พื้นที่ที่มกี ำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคกลำง
ลำดับ
2

จังหวัด

ชื่อโรงเรียนผู้สูงอำยุ

กาญจนบุรี 1.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลลาพระ
แท่นลาพระยา

ปีที่เริ่ม
ดำเนินกำร

จำนวน
นักเรียน

2557

80

กาญจนบุรี 2.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลหนอง
ลำน*
กาญจนบุรี 3.โรงเรียนผู้สูงอายุ ปี2559 ชมรมผู้สูงอายุ
ตาบลดอนชะเอม

กาญจนบุรี 4.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลหนองบัว
(สถ.)
กาญจนบุรี 5.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลสนามแย้ (สถ.)

200

กาญจนบุรี 6.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลท่ำขนุน*
(สถ.)
กาญจนบุรี 7.โรงเรียนผู้สูงอำยุองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล บ่อพลอย* (สถ.)

450

กาญจนบุรี 8.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ไทรโยค*
กาญจนบุรี 9.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลหนองโรง
3

80

55

15 พ.ค. 60

60

สถำนที่ตั้งของโรงเรียนผู้สูงอำยุ

ชื่อ-สกุล/ประสำนงำน
ของโรงเรียนผู้สูงอำยุ

ชื่อ-ที่อยู่หน่วยงำนที่ดแู ลโรงเรียน

ทต.พระแท่นลาพระยา

1.นายกัมพล อองน่ม
2.น.ส.ปภัสริทร์ เศรษฐภัทรวัฒน์

เทศบาลตาบลพระแท่นลาพระยา 100 ม.14ต.พระแท่น อ.ท่า
มะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.034-603614

เทศบาลตาบลหนองลาน อ.ท่ามะกา จ.
กาญจนบุรี
111 หมู่ที่ 6 ถ.ท่าไม้-ตะคร้าเอน ต.ดอน
ชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

คุณสารวย ทองโป้ย (นักพัฒนาสังคม)

โทร : 081-8571045

นายยศ มาไพศาลสิน
นายก อบต.ชะเอม
นางสาวรุจเิ ลข ทรงประกอบ
หัวหน้าปลัด

โทร : 097-1953979
โทร : 089-9151893

111 หมู่ 1 ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
หมู่ 2 ตาบลสนามแย้ อาเภอท่ามะกา
จังหวัด กาญจนบุรี 70190
236 หมู่ที่ 1 ตาบลท่าขนุน อาเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี 71180
สานักงานเทศบาลตาบลบ่อพลอย
ตาบลบ่อพลอย อาเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71160
อบต.หนองโรง

จันทบุรี

1.โรงเรียนผู้สูงอายุหนองชิ่มบ้านฉัน

2558

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี

2.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลวังใหม่*
3.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลท่าหลวง
4.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลปากน้าแหลมสิงห์

2557
2543
2560

166

ศพอส.ต.วังใหม่
บ้านท่าหลวงบน หมู่ 5
โรงเรียนวัดท่าเขา

จันทบุรี

5.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลยายอาม

20/10/59

33

ด้านหลังอาคาร ทต.นายายอาม

จันทบุรี
จันทบุรี

6.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลเกาะขวาง
7.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลสนามไชย

1/1/58
26/4/60

150

เทศบาลตาบลเกาะขวาง
เทศบาลตาบลสนามไชย อ.นายายอาม
จันทบุรี

โทร. 034 – 635429
โทรสาร. 034 – 635429
0-3451-7869
โทร./แฟกซ์ : 034-599306 อีเมล : info@thakanoon.go.th
เบอร์โทรศัพท์: 034-581020
โทรสาร: 034-581020
อีเมล์: info@bophloi.go.th
นางอังศุชญาณี เปรมปรีดิ์
086-168-3648
นางสาวพนิดา ปกป้อง
นางสาวอัมภาพันธุ์ แสงเดช
นายประกิต สุทธิธรรม
มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตาบล
ปากน้าแหลมสิงห์ พ.ศ. 2560-2562

อยู่ระหว่างรับสมัคร

อบต.หนองชิ่ม โทร.039-444077
อบต.วังใหม่ โทร.098-8370364
รพสต.ท่าหลวง โทร.087-9406298
กองสวัสดิการสังคม ทต.ปากน้าแหลมสิงห์
039-499-555 ต่อ 16
ทต.นายายอาม
นายกษิดิ์เดช จันทร์แสง
081-991-6129
นางสาวสุปานี กลีบสุวรรณ
น.ส.นิตยา คุณาเกื้อ หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลสนามไชย
085-439-6993
น.ส.กาญจนา อายุเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
089-090-5009

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

พื้นที่ที่มกี ำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคกลำง

4
5

6

จันทบุรี

8.โรงเรียนผู้สูงอำยุคลองใหญ่*

จันทบุรี

วัดมหาคงคาราม (วัดคลองใหญ่)
ศพอส.คลองใหญ่

1.เทศบาลตาบลคลองใหญ่
2.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองใหญ่
3.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

นางสาวจีรภา สุขแสง 080-016-4397
นางสาวชลธิชา ผลจันทร์ 088-4857856

9.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลพลับพลา

ทต.พลับพลา

ทต.พลับพลา

จันทบุรี

10.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นายายอาม

อบต.นายายอาม

อบต.นายายอาม 039-491-000-1

จันทบุรี

11.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลค่ายเนินวง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลค่าย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตาบลค่ายเนินวง
เนินวง (หลังเก่า)
และเทศบาลตาบลค่ายเนินวง

นางสาวสุรางค์ พวงธนะสาร
081-991-6129
นางศิณีนาฎ ปานจันทร์
086-825-0102
นายวิสูตร ธัญญะชาติ ประธานชมรมผู้สูงอายุ
087-614-2665
นางเรวดี นาคเจือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
094-678-1199
นางสาวศิริลักษณ์ ทานุ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
086-762-2588

ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี 1.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลเมือง
หนองปรือ*

554

2559

เทศบาลเมืองหนองปรือ

นายสุรพล ขลิมประเสริฐ
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
038-933179

งานส่งเสริมสุขภาพฝ่ายบริการสาธารสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางณิภา นิยมทรัพย์
นางสุวภัทร์ บุญปลูก
นางจิตติมา กรีอารี

เทศบาลตาบลบ้านบึง 123 ม.5 ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โทร.081-7156699
081-912-2191
038-241-121
(F) 038-241-759

ชลบุรี

2.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลบ้ำนบึง*

2558

เทศบาลตาบลบ้านบึง

ชลบุรี

3.โรงเรียนผู้สูงอายุบางละมุง (พื้นที่ ศพส.)

2559

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านบางละมุง
เลขที่ 40 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตาบลบางละ
มุง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ชลบุรี

4.โรงเรียนผู้สูงอายุหนองตาลึง

มี.ค 2560

199 หมู่ 3, ถนนสุขประยูร, ตาบลหนอง
ตาลึง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี, 20160

ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท

5.โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง (สถ.)
6.โรงเรียนผู้สูงอายุบา้ นหนองยาง (สถ.)
1.โรงเรียนผู้สูงอายุบา้ นวังยาง

2555

ชัยนาท

2.โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุบา้ นศรีพัฒนา

2556

ชัยนาท

3.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุตำบล
ห้วยงู*

2559

ชัยนาท

4.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบล
โพนางดาตก
5.โรงเรียนผู้สูงอำยุบำ้ นกล้วยสำมัคคี *

ชัยนาท

50

90

ทม.แหลมฉบัง
รพ.สต.บ้านหนองยาง อบต.หนองบอนแดง
301 ม.5 บ้านวังยาง ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.
ชัยนาท

038 206 592

นายวิไล วิชา

เทศบาลตาบลชัยนาท 459 ม.3 ต.ชัยนาท
อ.เมือง จ.ชัยนาท นายนพปฎล ว้ามุข
โทร.056-405864-5

สถานีอนามัยตาบลกุดจอก ต.กุดจอก อ.
หนองมะโมง

นางธีนย์สิตา ยอดอ่อน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

สถานีอนามัยตาบลกุดจอก ต.กุดจอก
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทร.086-4458825

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ตาบลห้วยงู

นางกานดา ใจแสน รองปลัดเทศบาลตาบล เทศบาลตาบลห้วยงู ต.ห้วยงู อ.หันคา
ห้วยงู
จ.ชัยนาท นางกานดา ใจแสน
โทร.089-9065832

อบต.โพนางดาดก
26 พ.ค.60

84

ศพอส.ตาบลบ้านกล้วย

นางสาววริญธร จีนอ่า
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ

เทศบาลตาบลบ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท /
นางสาววริญธร จีนอ่า
081-962-1205

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

พื้นที่ที่มกี ำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคกลำง

7
8

ชัยนาท

6.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลวังตะเคียน

ม.ค.60

53

ชัยนาท

7.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลบ่อแร่

11 มิ.ย.58

ชัยนาท

8.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลวัดสิงห์

2 มิ.ย.60

ตราด

1.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ประณีต* (สถ.)

นครนายก 1.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลหนองแสง*

เทศบาลวังตะเคียน อ.หนองมะโมง / นางอุบลวัลย์ ปานเลิศ
เทศบาลตาบลวังตะเคียน
โทร
086-362-5556
องค์ก: ารบริ
หารส่วนตาบลบ่อแร่ อ.วัดสิงห์ / นายทินกฤตวินทะ
ไชย

นางกรุณา เตยหอม
ผอ.กองสาธารณสุขฯ /

เทศบาลตาบลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ / นางกรุณา เตยหอม
056-461-309 ต่อ 29

40

เทศบาลตาบลวัดสิงห์

370

อบต.ประณีต

20

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนอง รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญ
หัอบต.พระอาจารย์
วลิงใน
ประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองหัวลิงใน
โทร : 037 397 278
นายพรประเสริฐ วงษ์ทอง
037-330-062

นครนายก 3.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลดงละคร

16 พ.ค. 60

40

อบต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

อบต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

นครนายก 4.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลชุมพล

22 พ.ค. 60

50

อบต.ชุมพล

นางจิตรา มะหะหมัดยูซ๊บ

นครนายก 5.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลบางสมบูรณ์

18 ม.ค. 60

210

อบต.บางสมบูรณ์

นางสาวภัทราปภา นิ่มเรือง
037-308-346

นครนายก 6.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลบ้านนา

11 ม.ค. 60

35

อบต.บ้านนา

นางขวัญชนก กิจประสงค์
037-323-524

นครปฐม 1.วิทยาลัยผู้สูงอายุตาบลเตย
นครปฐม 2.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลทุ่งขวาง

2558
2558

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
9/99 หมู่ 1 ต.บางเตยหมูอ.สามพราน
อาคารอเนกประสงค์
่6
บ้านปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาวกัญญา ปรีชา
โทร.092-2815941
นางสาวชู
น การพลู 034-972055
ต่อ 101

นครปฐม 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลบำงระกำ*

2559

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพ นายณัฐพล ระโหฐาน 092-274232
ผู้สูงอายุ ต.บางระกา ต.บางระกา อ.บางเลน
จ.นครปฐม

นครปฐม 4.โรงเรียนผู้สูงอายุ ฒ

2557

นครปฐม 5.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ยายชา
10

นางอุบลวัลย์ ปานเลิศ / นายเอกอมร มาก
ละเอียด / นางสาวนฤมลสุขตะระ
091-026-9697
นายทินกฤต วินทะไชย
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 087-204-6486

9-ม.ค.-60

นครนายก 2.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.พระอำจำรย์*

9

60

เทศบาลตาบลวังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.
หนองมะโมง
วัดบ่อแร่ หมู่ 1 บ้านบ่อแร่ ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์

นนทบุรี 1.โรงเรียนดอกลำดวนบำน*

ศาลาเอนกประสงค์วดั ทุ่งน้อย ต.แหลมบัว
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
80

2560

นางละออ วัฒนไพโรชน์ 081-9410734

อบต.ยายชา

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย 9/99 หมู่ 1 ต.บาง
เตย อ.สามพราน หมู่ 6 บ้านปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.
อาคารอเนกประสงค์
กาแพงแสน จ.นครปฐม
นางสาวชูน การพลู โทร.034-972055
ต่อ 101
องค์
การบริหารส่วนตาบลบางระกา
นายณัฐพล ระโหฐาน โทร.092-274232
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
นางละออ วัฒนไพโรชน์
โทร.081-9410734

99/99 หมู่ที่ 5 ตาบลเสาธงหิน อาเภอบาง
ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

นนทบุรี 2.โรงเรียนต้นแบบประจำจังหวัดนนทบุรี*

ธันวาคม 59

70

โรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

สาขาสภาผู้สูงอายุฯ จังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี 3.โรงเรียนประจาอาเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม 59

70

โรงเรียนวัดลานนาบุญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

สาขาสภาผู้สูงอายุฯ จังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

พื้นที่ที่มกี ำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคกลำง

11

นนทบุรี 4.โรงเรียนผู้สูงอายุประจาอาเภอปากเกร็ด

ธันวาคม 59

50

นนทบุรี 5.โรงเรียนผู้สูงอำยุประจำอำเภอบำงบัว
ทอง*

ธันวาคม 59

60

นนทบุรี 6.โรงเรียนผู้สูงอายุประจาอาเภอบางใหญ่

ธันวาคม 59

50

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

สาขาสภาผู้สูงอายุฯ จังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี 7.โรงเรียนผู้สูงอายุประจาเภอบางกรวย

ธันวาคม 59

60

โรงเรียนวัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

สาขาสภาผู้สูงอายุฯ จังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี 8.โรงเรียนผู้สูงอายุประจาอาเภอไทรน้อย

ธันวาคม 59

60

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

สาขาสภาผู้สูงอายุฯ จังหวัดนนทบุรี

55/10 ม.2 ต.บ้านกระแซง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี

นายบรรจง ทองย่น 087-4514214

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกระแซง

สานักงานเทศบาลรังสิตชั้น 11 ต.
ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สานักงานเทศบาลนครรังสิต

โทร : 02-5676000

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูอายุ
จังหวัดปทุมธานี 9/1 หมู่ที่ 2 ถ.รังสิตนครนายก
ต.รังสิต อ.ธั
สานักงานเทศบาลเมื
องยีญ่โบุถรี1จ.ปทุ
หมู่ ม1ธานี
ถนน
รังสิต-นครนายก คลอง 3 ตาบลบึงยี่โถ
อเทศบาลล
าเภอธัญาลู
บุรกี จักางหวัดปทุมธานี

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ โทร : 02-5771958
จังหวัดปทุมธานี
สานักงานเทศบาลเมืองยี่โถ
โทร. 02-9916636 - 8

ศพอส.เทศบาลเมืองหัวหิน

นางสาวพนิดา ละอองจิตร

สงน.เทศบาลเมืองหัวหิน

สนง.เทศบาลบ้านกรูด

นายสมชัย ด้วงพล

สนง.เทศบาลบ้านกรูด

ศพอส.ตาบลไร่เก่า

นายธีรกิจ อัจฉริยพันธกุล

อบต.3ไร่เก่า

หลักสูตรสัปดาห์ละ 2 วัน/1 ปี

คุณรัชนี 080-657-5893/032-689-188

ปทุมธานี 1.มหาวิชชาลัยบ้านกระแซงสานสุข

2558

ปทุมธานี 3.โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจงั หวัดปทุมธานี (สพ
ปทุมธานี ศ.)
4.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองยี่โถ

2560

ปทุมธานี 5.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลลำลูกกำ*

ม.ค.60

30

7 ก.ย. 59
17 พ.ค. 60

250
250

ประจวบ 1.โรงเรียนผู้สูงอำยุวิลัยวัยหวำน*
คีรีขันธ์

ประจวบ 2.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลบ้านกรูด
คีรีขันธ์
ประจวบ 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลไร่เก่ำ *
คีรีขันธ์

13

2559

ประจวบ 4.โรงเรียนผู้สูงอำยุร้อยตำ มหำลัย *
คีรีขันธ์

14-ก.พ.-60

50

ประจวบ 5.โรงเรียนผู้สูงวิทยาลัยร้อยรวมใจวันรุ่นแรก
คีรีขันธ์ 6.โรงเรียนอวุโสวิทยา
ประจวบ
คีรีขันธ์
ประจวบ 7.โรงเรียนพงศ์ประศาสน์สานใจวัยผู้สูงอายุ
คีรีขันธ์

28 มี.ค.60

100

สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี เลขที่ 11
หมู่3 ตาบลเขาน้อย
อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77120
ที่ทาการ อบต.ไร่ใหม่

1 พ.ค. 60
8 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60

50
58
70

ที่ทาการ อบต.อ่าวน้อย (หลังเก่า) อ.เมือง
จ.ประจวบฯ
ที่ทาการ กศน.พงศ์ประศาสน์

ปราจีนบุรี 1.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ดงขี้เหล็ก (สถ.)

สาขาสภาผู้สูงอายุฯ จังหวัดนนทบุรี
สาขาสภาผู้สูงอายุฯ จังหวัดนนทบุรี

ทอง จ.นนทบุรี

ปทุมธานี 2.โรงเรียนผู้สูงอำยุสำนักงำนเทศบำลนคร
รังสิต*

12

โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิยา) อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุ
ี
โรงเรียรนบางบั
วทองราษฎร์บารุง อ.บางบัว

กองสวัสดิการสังคม
02-192-3357-8

นางรสสุคนธ์ ถาวงษ์กลาง
032-689-007
รพ.สต.เฉลิ
มพระเกียรติ กม.5 ต.อ่าวน้อย
ผู้ประสาน นางอัจฉรา ถิ่นประชา
อบต.พงศ์ประศาสน์ ตาบลพงศ์ประศาสน์
อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ

นางสาวอรวรรณ สดใจ
087-073-5399

อบต.ดงขี้เหล็ก

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

พื้นที่ที่มกี ำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ

13

ภำคกลำง

14

15

ปราจีนบุรี 2.วัดป่าทรงคุณ

25 ก.พ.58

50

ศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน วัดป่าทรงคุณ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ นางเสาวนีย์ สีหป์ ระเสริฐ ประสานงาน
ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
โทร : 081-926-8471

ปราจีนบุรี 3.เฮือน เฮียน ฮู้ หมู่ เฮำ ชำวไทยพวน*

3 พ.ค. 59

20

อบต.ดงกระทงยาม ต.ดงกระทงยาม อ.ศรี
มหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ดร.วิเชียร อุ่นเรือน ผู้ประสานงาน
ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
086-875-7696

ปราจีนบุรี 4.โรงเรียนผู้สุงอายุตาบลตาโตนด

2 ธ.ค. 59

76

อบต.คาโตนด ต.คาโตนด อ.ประจันคาม จ.
ปราจีนบุรี

อบต.คาโตนด ต.คาโตนด อ.ประจันตคาม
จ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 5.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนนทรี

12 ส.ค. 59

40

รพ.สต.นนทรี ต.นนทรี อ.กบินทร์บรุ ี จ.
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 6.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลบางขาม

12 ส.ค. 59

50

รพ.สต.บางขาม ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.
ปราจีนบุรี

สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ รพ.สต.นนทรี ต.นนทรี อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
นางสาวถวิล บริรักษ์ ผู้ประสานงาน
สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 087-029-7611
รพ.สต.บางขาม ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 7.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลดงพระรามสามัคคี

12 ส.ค. 59

30

ปราจีนบุรี 8.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลหนองแสง*

4 พ.ค. 60

30

อบต.หนองแสง ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม อบต.หนองแสง
จ.ปราจีนบุรี

นางมลทิวา สารีบท ผู้ประสานงาน
092-253-6499

ปราจีนบุรี 9.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลประจันตคาม

27 เม.ย. 60

30

อบต.ประจันตคาม ต.ประจันตคาม อ.
ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

อบต.ประจันตคาม

ดาบตารวจประสิทธิ์ จาเรือง ผู้ประสานงาน
089-250-2195

นายธงชัย รติรัตนสูติ ผู้ประสานงาน
085-281-3434

ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
นางพิชญา เปรื่องปราชญ์ ผู้ประสานงาน
19/5 หมู่ 4 บ้านดงตาแทน ต.ดงพระราม อ. สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 089-939-8075
พ.อ.อ.สมศักดิ์ ธัญญวิกัย ผู้ประสานงาน
เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
082-684-5796

พระนครศรี 1.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
อยุธยา

2559

อบต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.อยุธยา

นางมณฑา แสงสร้อย

อบต.บ้านช้าง บ้านช้าง อ.อุทัย จ.อยุธยา

พระนครศรี 2.โรงเรียนผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ (ศพส.)
อยุธยา

2559

ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคม ผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

พระนครศรี 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลตลำด
อยุธยา เกรี
ยบ*ยนผู้สูงอายุตาบลลาไทร
พระนครศรี
4.โรงเรี
อยุธยา

มี.ค.-60
20 มี.ค. 60

เลขที่ 200/11 หมู่ 2 ระหว่าง กม.25-26
ตาบลบ่อโพง อาเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา13260
สานักงานเทศบาลตาบลตลาดเกรียบ 54
หมู
่ 5 าไทร
ต.ตลาดเกรียบ
อบต.ล

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

พระนครศรี 5.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลสิงหนาท
อยุธยารี 1.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านหม้อ
เพชรบุ

1 ม.ค. 59
2559

อบต.สิงหนาท
อบต.บ้านหม้อ

นางพชรวรรณ ทองดอนน้อย
โทร : 087-715-0155

เพชรบุรี 2.โรงเรียนผู้สูงอำยุ สมอพลือ*

20-ก.ย.-59

50

34

ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังานพั
งคมฒผูนาชุ
้สูงอายุ
มชนวาสนะเวศม์
สานักปลัด อบต.ลาไทร
นางสาววลีรัตน์ บาเพ็ญบุญ
081-587-539

องค์การบริหารส่วนตาบลสมอพลือ หมู่3
หลักสูตรสัปดาห์ละ 5 วัน/2 เดือน
ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 จานวนนักเรียน 30 คน

อบต.บ้านหม้อ
คุณอารีย์ 032-493-529

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

15

พื้นที่ที่มกี ำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคกลำง

16

17

18

เพชรบุรี 3.โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ท่าแลง (สถ.)

54

ทต.ท่าแลง

เพชรบุรี 4.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.หนองชุมพลเหนือ
(สถ.)

57

อบต.หนองชุมพลเหนือ

180

วัดบ้านค่าย ม.5 ต.บ้านค่าย
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ศูนย์บริการผู้สูงอายุวดั แลง ต.บ้านแลง
อ.เมือง จ.ระยอง
สานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 9
ถ.เมืองใหม่มาบตาพุด สาย 7 ต.มาบตาพุด
อ.เมืององแกลง
จ.ระยอง
ทต.เมื

นายประยูร สดใส

ระยอง

1.โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ

2559

ระยอง

2.โรงเรียนผู้สูงอายุอาเภอเมืองระยอง

2559

ระยอง

3.โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองมาบตาพุด

2559

429

ระยอง

4.โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแกลง (สถ.)

2560

70

ราชบุรี

1.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลกรับใหญ่

2557

ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กรับใหญ่
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

นายวรุณ สวนนาค นักพัฒนาชุมชน

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

ราชบุรี

2.โรงเรียนปัจฉิมวุฒิวทิ ยาลัยจังหวัดราชบุรี

2558

เจ้าหน้าที่ ทต.ดาเนินสะดวก

ทต.ดาเนินสะดวก โทร.032-254976

ราชบุรี

3.โรงเรียนผู้สูงอำยุท่ำรำบ*

ก.พ 60

ราชบุรี

4.โรงเรียนผู้สูงอายุดาเนินสะดวก

17-มิ.ย.-58

รพสต.ดาเนินสะดวก อ.ดาเนินสะดวก
จ.ราชบุรี
เดือนละ 2 วัน/1 ปี
จานวนนักเรียน 50 คน
สัปดาห์ละ 1 วัน/1 ปี

ลพบุรี

1.โรงเรียนผู้สูงอำยุจังหวัดลพบุรี*

2556

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล

ลพบุรี

2.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลท่าศาลา

2558

วัดพระบาทน้าพุ ต.เขาสามยอด
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
เทศบาลตาลบท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.
ลพบุรี

ลพบุรี

2558

ลพบุรี

5.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลชอนสารเดช

2558

ลพบุรี

6.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลดีลัง

2558

เทศบาลตาบลพระโบสถ์ อ.พระโบสถ์ จ.
ลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมะรุม
อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลชอนสารเดช
ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
เทศบาลตาบลดีลัง อ.พัฒนานิคม
จ.ลพบุรี

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล

ลพบุรี

3.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลพระสระ
โบสถ์
4.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลดงมะรุม

ลพบุรี

7.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลหัวลา

2558

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล

ลพบุรี

8.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลลานารายณ์

2558

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวลา
ต.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลลานารายณ์
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

2558

นายอุดม ศิริภกั ดี
น.ส.จารีวรรณ ถาวิรัตน์
นางจิตราวดี พันธุไ์ ม้

เทศบาลตาบลบ้านค่าย 43 ม.4
ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแลง 32/10 ม.1 ต.บ้านแลง อ.
เมือง จ.ระยอง
นางจิ
นตนาองมาบตาพุ
ทองเรือง ดหั9วหน้
าฝ่อางใหม่
ยสวัสมดิาบตาพุ
การและพั
ฒนาชุ
เทศบาลเมื
ถ.เมื
ด สาย
7 มต.ชน
มาบตาพุด อ.เมือง
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าราบ 99/9 หมู่ คุณสุกัญญาณี 089-207-4024/032-316-848
3 ต.ท่าราบ
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
คุณชัยยุทธ์ 032-254-976/อ.มาโนช 081-258-3281

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล
นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล
นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล

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

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

พื้นที่ที่มกี ำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคกลำง

19

ลพบุรี

9.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลโพนทอง

2558

องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล

ลพบุรี

10.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลยางราก

2558

องค์การบริหารส่วนตาบลยางราก

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล

ลพบุรี

11.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลหนองรี

2558

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล

ลพบุรี

12.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลบางคู้

2558

51

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองรี
ต.หนองรี อ.ลาสนธิ จ.ลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคู้

ลพบุรี

13.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลโคกแสมสาร

2559

55

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล

ลพบุรี

14.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลตะลุง

2559

50

ลพบุรี

15.โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.เขาพระงาม (สถ.)

150

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกแสมสาร
อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
ณ ศูนย์เรียนรู้พระพุทธวรญาณ บริเวณวัด
ยาง ณ รังสี
ทต.เขาพระงาม

ลพบุรี

16.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.มหาโพธิ (สถ.)

62

อบต.มหาโพธิ

ลพบุรี

17.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ท่ามะนาว (สถ.)

80

อบต.ท่ามะนาว

ลพบุรี

18.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.
โพตลำดแก้ว*(สถ.)

40

ทต.โพตลาดแก้ว

ลพบุรี

19.โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.หนองม่วง (สถ.)

13

ทต.หนองม่วง

สมุทร 1.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลในคลองบำง
ปราการ ปลำกด (อนุบำลฟันน้ำนม)*

10 มี.ค 60

สมุทร 2.โรงเรียนผู้สูงอายุ แพรกษา
ปราการ

27-ก.พ.-60

สมุทร 3.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลบ้านระกาศ
ปราการ

2558

254

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล

นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล

องค์การบริหารส่วนตาบลในคลองบาง
ปลากด 333/3 หมู่ 9
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290

0 2461 8076-9

4/4 หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านระกาศ อาเภอบาง
บ่อ จังหวัดสมุทรปรากาศ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านระกาศ
อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
โทร : 0 2136 111-3

สัปดาห์ละ 1 วัน/7 เดือน

พมจ.จังหวัดลพบุรี
นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล
โทร.086-7195121
พมจ.จั
งหวัดลพบุรี/ นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล โทร.
086-7195121
พมจ.จังหวัดลพบุรี/ นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล โทร.
086-7195121
พมจ.จังหวัดลพบุรี/ นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล โทร.
086-7195121
พมจ.จังหวัดลพบุรี/ นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล โทร.
086-7195121
พมจ.จังหวัดลพบุรี/ นาง สุทธาทิพย์ เกษมทะเล โทร.
086-7195121

คุณณัฐวุฒิ 02-342-9721

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

พื้นที่ที่มกี ำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคกลำง
สมุทร 4.โรงเรียนเสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุ
ปราการ เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ

4 พ.ค. 60

90

เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ เลขที่ 9 หมู่ที่ 4
ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

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

2559

80

องค์การบริหารส่วนตาบลเทพารักษ์

200

อาคารสานักงานเทศบาลตาบลบางบ่อ
เลขที่ 499/888 หมู่ที่ 2 ตาบลบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเทพารักษ์
ผู้ประสานงาน : คุณเกษร แสนกันยา
ตาแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
โทร
: 082 860ว่า337
ผู้ประสานงาน
ที่ร้อยตรีจกั ร์กรี สาลี

สมุทร 5.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพระประแดง
ปราการ
สมุทร 6.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลบางพลีใหญ่
ปราการ
สมุทร 7.โรงเรียนปูย่ ่าตายาย
ปราการ
สมุทร 8.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลบางบ่อ
ปราการ
สมุทร 9.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลด่านสาโรง
ปราการ
สมุทร 11.โรงเรียนผู้สูงอายุอบต.แพรกษา
ปราการ

2 ก.พ. 59

60

องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

100

ห้องประชุมเทศบาลตาบลบางเสาธง

165

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุเทศบาลตาบลคลองด่าน

โทร : 081-627-0626

ผู้ประสานงาน นางสาวสุพิศ สายจันทร์
โทร : 064 993 6297

จัดกิจกรรมให้ความรู้และนันทนาการ เดือนละ 1 ครั้ง (วันแจก
เบีย้ ยังชีพ)

สมุทร 12.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลบางปู
ปราการ
สมุทร 13.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลบำงเสำ
ปราการ ธง*
สมุทร 14.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลคลอง
ปราการ ด่ำน*

วันที่ 6 ของ
ทุกเดือน

**พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลฯ ส่วนใหญ่เป็นกรรมสิทธิข์ อง
การเคหะแห่งชาติฯ ส่งผลให้การดาเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฯ
ไม่สามารถดาเนินการได้
กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น
*ผู้สูงอายุ จานวน 150 คน
*ชมรมผู้สูงอายุ จานวน 15 คน

งบประมาณ 90000 บาท
แหล่งงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบล
คลองด่าน

สมุทร 15.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางบ่อ
ปราการ
สมุทร 16.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.แพรกษาใหม่
ปราการ

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

พื้นที่ที่มกี ำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคกลำง
20

21

22
23

สมุทร 1.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางคนที
สงคราม
สมุทร 2.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.สวนหลวง*
สงคราม

2559

องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที

ก.ย.-59

สานักงานเทศบาลตาบลสวนหลวง 99 หมู่
15 ต.สวนหลวง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

สมุทร 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.บ้ำนปรก* (สถ.)
สงคราม

30

อบต.บ้านปรก

สมุทร 4.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.จอมปลวก* (สถ.)
สงคราม

30

อบต.จอมปลวก

สมุทร
สาคร

1.โรงเรียนผู้สูงอำยุคอกกระบือ*

สมุทร
สาคร

2.โรงเรียนผู้สูงอำยุกำหลง*

สมุทร
สาคร

ก.พ 60

นายณัฐดนัย สดคมขา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นายกฤศพรต
สัตยประกอบ
หลักสูตร สัปดาห์
ละ 1 วัน/3 เดือน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยายแพง
โทร.089-3137731
องค์
การบริหไตรรั
ารส่ตวนยนต์
นตาบลบางคนที
คุณวาสนา
034-732-623
คุณมนตรี 034-751-373

องค์การบริหารส่วนตาบลคอกกระบือ 40 หลักสูตร 1 วัน/3 เดือน
หมู่ 3 ต.คอกกระบือ
จานวนผู้เรียน 50 คน
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

คุณวรรณ 034-823-295 ต่อ 13

15-ก.พ.-60

องค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง หมู่ 2
หลักสูตร เดือนละ 1 วัน/ 1 ปี
ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
74000

คุณอาภากรณ์ 034-851-450

3.โรงเรียนผู้สูงอำยุอ้อมน้อย (สำขำ
หมู่บำ้ นศิวำรัตน์)*

11-เม.ย.-60

สานักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย 234 หมู่
11 ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

หลักสูตร เดือนละ 1 วัน/ 1 ปี

คุณบุญยัง 02-420-1713

สมุทร
สาคร

4.โรงเรียนผู้สูงอำยุอ้อมน้อย (สำขำกำนัน
วิจิตร)*

11-เม.ย.-60

หลักสูตร เดือนละ 1 วัน/ 1 ปี

คุณบุญยัง 02-420-1713

สมุทร
สาคร
สมุทร
สาคร
สมุทร
สาคร
สมุทร
สาคร

5.โรงเรียนผู้สูงอำยุอ้อมน้อย (สำขำอ้อม
น้อย)*
6.โรงเรียนผู้สูงอำยุอ้อมน้อย (สำขำเพชร
เกษมธำนี)*
7.โรงเรียนผู้สูงอายุอาแพง

11-เม.ย.-60

สานักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย 234 หมู่
11 ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ
่มแบน จ.สมุทรสาคร
สานักงานเทศบาลนครอ้
อมน้อย74130
234 หมู่

หลักสูตร เดือนละ 1 วัน/ 1 ปี

คุณบุญยัง 02-420-1713

หลักสูตร เดือนละ 1 วัน/ 1 ปี

คุณบุญยัง 02-420-1713

หลักสูตรสัปดาห์ละ 2 วัน/3 เดือน

คุณธเนตร์ 034-858-591

8.โรงเรียนผู้สูงอายุบางโทรัด

27-ก.พ.-60

หลักสูตรสัปดาห์ละ 2 วัน/3 เดือน

คุณธเนตร์ 034-858-591

สมุทร
สาคร
สมุทร
สาคร ว
สระแก้
สระบุรี

9.โรงเรียนผู้สูงอายุสวนหลวง

7-ก.พ.-60

หลักสูตรสัปดาห์ละ 2 วัน/3 เดือน

คุณธเนตร์ 034-858-591

เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
444 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก

หลักสูตรสัปดาห์ละ 1 วัน/1 ปี
นายวัระ นามวงษ์
นายประยงค์ ลือกิจนา

คุณชนาทิป 034-497-096
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น 99/99 ม.2 ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น จ.
ว
สสระแก้
านักงานเทศบาลต
าบลมวกเหล็ก

สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี

2.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลดงตะงำว*
3.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลโคกแย้
4.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลตลาดน้อย
5.โรงเรียนผู้สูงอายุบา้ นโปร่งก้อนเส้า

66 ม.4 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด
40 ม.6 ต.โคกแย้ อ.หนองแค
6 ม.5 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหม้อ
ม.5 ต.ท่ามะปรางค์ อ.แก่งคอย

นางธิดารัตน์ เที่ยงมาก
พันเอกธนากร เข็มทอง
นางบัววรรณ สังข์สวัสดิ์
นายบุญสือ พันธุป์ ระเสริฐ

องค์การบริหารส่วนตาบลดงตะงาว
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกแย้
สานักงานเทศบาลตาบลตลาดน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะปรางค์

11 ต.อ้อมน้อย
่มแบน จ.สมุทรสาคร
สอ.กระทุ
านักงานเทศบาลนครอ้
อมน้อย74130
234 หมู่
11 ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

11-เม.ย.-60
1-ก.พ.-60

10.โรงเรียนผู้สูงอายุท่าจีน
23-ก.พ.-60
1.เทศบำลเมืองวังน้ำเย็น*
2556
1.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลมวกเหล็ก *
2556
2558
2555
2559
2555

83

30

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

23

พื้นที่ที่มกี ำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคกลำง

24

สระบุรี

6.โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่4

2557

1 ม.1 ต.บ้านหม้อ อ.บ้านหม้อ

นางบุษริน ตุ่นไว

ศูนย์อนามัยที่ 4

สระบุรี

7.มหาวิทยาลัยนครขีดหิน

2559

222 ม.4 ค.บ้านหม้อ อ.บ้านหม้อ

นางอัญชลี ธูปบ้านหม้อ

ศูนย์อนามัยที่ 4

สระบุรี

8.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ดาวเรือง
(สถ.)

100

อบต.ดาวเรือง

สระบุรี

9.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ท่ามะปราง
(สถ.)

54

อบต.ท่ามะปราง

สระบุรี

10.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.หนองปลำหมอ*
(สถ.)

สิงห์บรุ ี

1.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลบางมัญ

2558

สิงห์บรุ ี

2.โรงเรียนผู้สูงอายุ (โครงการพัฒนา
ศักยภาพภูมิปญ
ั ญาผู้สูงวัย เพื่อเป็นผู้นาใน
ชุ3.โรงเรี
มชนรุ่นยทีนผู่ 1-7)
้สูงอำยุใส่ใจลูกหลำน* (สถ.)

2554

สิงห์บรุ ี

25

อบต.หนองปลาหมอ
603

องค์การบริหารส่วนตาบลบางมัญ อ.เมือง จ. องค์การบริหารส่วนตาบลบางมัญ
สิงห์บรุ ี
จานวนนักเรียน 70 คน

โทร.036-813628
Fax 036-813628

สมาคมศูนย์ประสานงานภาคเอกชน
อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี

คุณร่งอารี มะเวชะ
น.ส.ผกาวรรณ พงศ์หนู
จานวนนักเรียน รุ่นละ 50 คน

โทร.086-7473978
โทร.088-8904922

คุณอดิศร โพธิอ์ ุบล
จานวนนักเรียน 50 คน
น.ส.ชวนพิศ แพสุขชื่น
น.ส.ศศิฉาย บารุงพงษ์

โทร.036-551-199
โทร.036-551-242
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
พลาไชย อ.อูาบลเดิ
่ทอง จ.สุ
พรรณบุรี
สต.พลั
านักบงานเทศบาลต
มบาง
ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช

603

อบต.ท่าข้าม

สิงห์บรุ ี

4.โรงเรียนผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่วยั ผู้สูงอายุ (สถ.)

25

อบต.ท่าข้าม

สิงห์บรุ ี

5.โรงเรียนผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพพร้อมสุขใจ
ไหว้พระฟังธรรม (สถ.)

85

อบต.หนองกระทุ่ม

สิงห์บรุ ี

6.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ประศุก (สถ.)

249

อบต.ประศุก

สิงห์บรุ ี

7.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลม่วงหมู่

18-พ.ค.-60

สุพรรณบุรี 1.โรงเรียนผู้สูงอายุเฉลิมพระเกีรติ 60พรรษา
สมเด็จพระเทพรั
นราชสุ
ดา สยามกุฎราช
สุพรรณบุรี 2.โรงเรี
ยนผู้สูงวัยตเดิ
มบำง*
สุพรรณบุรี 3.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ศรีประจันต์ (สถ.)

2557
2558
47

โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม ตาบลม่วงหมู่ อาเภอ
เมือง จังหวัดสิงห์บรุ ี
อาคารศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
องค์
การบริ
ารส่วนตาบลพลั
บริ
เวณส
านักหงานเทศบาล
ต.เดิบมพลาไชย
บาง อ.
อ.เดิมบางนางบวช
อบต.ศรี
ประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

150

ทต.บ้านโพธิ์

สุพรรณบุรี 5.โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ไผ่กองดิน (สถ.)

42

ทต.ไผ่กองดิน

สุพรรณบุรี 6.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.วัดโบสถ์ (สถ.)

200

อบต.วัดโบสถ์

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

40

อบต.หนองสะเดา

สุพรรณบุรี 4.โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.บ้านโพธิ์ (สถ.)

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

พื้นที่ที่มกี ำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคกลำง
สุพรรณบุรี 8.โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.บ้านดอน

26

อ่างทอง 1.โรงเรียผู้สูงอำยุตำบลรำชสถิตย์*
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง

2.โรงเรียนผู้สูงอายตาบลบางเสด็จ
3.โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลหัวตะพาน
4.โรงเรียนผู้สูงอำยุตลำดใหม่*
5.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.หัวไผ่ (สถ.)
6.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางจัก (สถ.)
7.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางพลับ (สถ.)

48

2559
28-พ.ย.-60
1-ส.ค.-59
3-ม.ค.-07
50

ทต.บ้านดอน

ศูนย์พัศนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เก่า) อบต.บาง
เสด็
จ
อาคารเอนกประสงค์
อบต.หัวตะพาน
ตาบล ตลาดใหม่ อาเภอ วิเศษชัยชาญ
อ่อบต.หั
างทองวไผ่14110
อบต.บางจัก
อบต.บางพลับ

นาย จีรทีป ทวีสุข นายกองคืการบริหาร
ส่วนตาบลราชสถิตย์
จานวนนักเรียน 41 คน
จานวนนักเรียน 40 คน

องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ 39
หมู่ 4 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
โทร.035-647025
ต่อการบริ
180 หารส่วนตาบลบางเสด็จ
หน่
วยงานดูแล : องค์
ผูหน่้ประสานงานที
ูแล ก: ารบริ
นางสาวสุ
า ส่าบลหั
งศิริพวันตะพาน
ธ์
วยงานดูแล :่ดองค์
หารส่นวิสนต
ระสานงานที่ดูแล : นางวีรพรรณ พรามนาค
บ้ผู้ปานวาสนะเวศก์

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.

