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กาฬสินธุ์ 1.ผู้สูงอาย ุทต.เมืองกาฬสินธุ์ 2558 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นางล าใย  พมิพะนิตย์ 081-8776136
กาฬสินธุ์ 2.ผู้สูงอาย ุทต.โคกศรี 2557 วดัโพธชิัยโคกศรี ดร. ไพฑูรย ์พงษ์นภสิ 089-8434168
กาฬสินธุ์ 3.ผู้สูงอายวุดับูรพาบ้านโคกเครือ 2557 วดับูรพาบ้านโคกเครือ นางดาวประกาย ภไูชยแสง 087-218-9220
กาฬสินธุ์ 4.ผู้สูงอายรุ่มโพธิ์ร่มไทร 2557 อบต.นาโก นายสุรศักด์ิ  หนองโยธา 084-7898114
กาฬสินธุ์ 5.ผู้สูงอายตุ าบลเขาพระนอน 2559 วดัวารีราษฎร์บ้านหนองกงุ น.ส.ฐาปนีย ์ ภปูุย 098-2089528
กาฬสินธุ์ 6.ผู้สูงวยัไทอุ่มเม่า 2559 ทต.อุ่มเม่า นางเสาวคนธ ์อสิระ 081-0619723
กาฬสินธุ์ 7.ผู้สูงอาย ุทต.นาจารย์ 2559 ศ.โฮมสุข ทต.นาจารย์ นายฉลองขวญั  บุตรดีจนัทร์ 084-7915335
กาฬสินธุ์ 8.ผู้สูงอายปุระจ าต าบลหนองกงุ 2559 อบต.หนองกงุ นายบุญ  การไร่ 089-2744012
กาฬสินธุ์ 9.ผู้สูงอายตุ าบลเหล่าใหญ่ 2559 วดัหอไตร บ้านเหล่าใหญ่ นายประคอง  นนทมาตย์ 087-2360582
กาฬสินธุ์ 10.ผู้สูงวยัมัน่ยนืต าบลหนองหา้ง 2559 รพ.สต.หนองหา้ง นายประจติต์  กมลปรีดี 086-2329246
กาฬสินธุ์ 11.ผู้สูงอาย ุทต.หนองกงุศรี 2559 ทต.หนองกงุศรี นายสมควร  ภงูามเขยีว 088-5482068
กาฬสินธุ์ 12.ผู้สูงอาย ุอบต.เสาเล้า 2559 อบต.เสาเล้า นายถาวร พนมอปุถมัภ์ 087-023-0255
กาฬสินธุ์ 13.ผู้สูงอาย ุทต.ค าใหญ่ 2559 ทต.ค าใหญ่ นายวโิรจน์  สูงยิ่ง 043-125159
กาฬสินธุ์ 14.ผู้สูงอาย ุอบต.กดุโดน 2559 วดัอทุัยกดุโดน นายวถิ ีเหล่ามาลา 093-364-9156
กาฬสินธุ์ 15.ผู้สูงอาย ุทต.กมลาไสย 2559 ทต.กมลาไสย ณรงค์  คูชนพทิักษ์กลุ 095-1697911
กาฬสินธุ์ 16.ผู้สูงอายคุลังปัญญาเทศบาลต าบล

หนองแปน
2559 อาคารสภาวฒันธรรมต าบลหนองแปน นายบุญถนั  ดอนเงิน 082-1061409

กาฬสินธุ์ 17.ผู้สูงอาย ุอบต.หนองแวง 2559 วดัสวา่งธวิราราม นายชุมพล  นาจนัทอง 043-860172
กาฬสินธุ์ 18.ผู้สูงอาย ุอบต.ศรีสมเด็จ 2559 อบต.ศรีสมเด็จ นายเนือ่ง กติติชัย 083-334-4128
กาฬสินธุ์ 19.สูงวยัโฮมสุขต าบลโนนบุรี 2559 ศูนยบ์ริการการท่องเทีย่ว นายสมหวงั  ไชยค ามี 080-1754214
กาฬสินธุ์ 20.ภมูิปัญาผู้สูงอายโุนนน้ าเกล้ียงศึกษา 2559 อาคารกองทุนสวสัดิการชุมชน นายสมภาร  อิ่มประสงค์ 083-4572244
กาฬสินธุ์ 21.ผู้สูงอายฮัุกกนัมัน่ยนืต าบลเนินยาง 2559 ศาลาประชาคม ม.1 นายโกวทิย ์ รังคะราช 084-7911797
กาฬสินธุ์ 22.ผู้สูงอาย าบลนาบอน 2559 อาคาร ศพด.เกา่ นายนคร  จนัทะโสตถิ์ 089-6619246
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กาฬสินธุ์ 23.วชิลัยสูงวยัไทกดุสิม 2559 ทต.กดุสิม ด.ต.ไมตรี  จติรักญาติ 062-4619699
กาฬสินธุ์ 24.ผู้สูงอาย ุอบต.กดุสิมคุ้มใหม่ 2559 อบต.กดุสิมคุ้มใหม่ นายเรือง เขยีวสวาง 086-241-6392
กาฬสินธุ์ 25.ผู้สูงอาย ุทต.ท่าคันโท 2559 ทต.ท่าคันโท นายซ้อน นรพฒัน์ 098-6013236
กาฬสินธุ์ 26.ผู้สูงวยัต าบลกงุเกา่ 2559 ทต.กงุเกา่ นายวรศักด์ิ  ศรไชย 085-0119527
กาฬสินธุ์ 27.ผู้สูงอาย ุทต.ร่องค า 2559 ทต.ร่องค า นางสดับพณิ  ไสยลักษณ์ 097-2302248
กาฬสินธุ์ 28.ผู้สูงอาย ุอบต.สามัคคี 2559 อบต.สามัคคี นายศุภชัย ดอนสามารถ 087-1785887
กาฬสินธุ์ 29.ผู้สูงอายตุ าบลส าราญ 2559 วดับ้านหนองกงุใหญ่ นายวรีพล  ค าตาพติย์ 095-6683885
กาฬสินธุ์ 30.ผู้สูงอายตุ าบลหนองช้างวทิยา 2559 ลานค้าชุมชนศ.ผ้าไหมแพรวา นายทองนาค  ภดูวงศรี 086-2220363
กาฬสินธุ์ 31.ผู้สูงอาย ุทต.ฆอ้งชัยพฒันา 2559 ทต.ฆอ้งชัยพฒันา นายประเวศ งามละมัย 095-6704289
กาฬสินธุ์ 32.ผู้สูงอายโุคกประสิทธิ์ 2559 วดัศรีบ้านโคกประสิทธิ์ นายวเิชียร  สิทธชุัย 093-3279153
กาฬสินธุ์ 33.ผู้สูงอายตุ าบลดงพยงุ 2559 อบต.ดงพยงุ นายสมคัด  พกิลุหอม 081-2619540
กาฬสินธุ์ 34.ผู้สูงอาย ุต าบลนาจ าปา 2559 ศูนยเ์ด็กเล็กต าบลนาจ าปา นายโจม  นันสถติ 083-3638459
กาฬสินธุ์ 35.ผู้สูงอาย ุทต.หว้ยผ้ึง 2559 ทต.หว้ยผ้ึง นายจ ารัส มีสาระพนัธ์ 0894-5765919
กาฬสินธุ์ 36.ผู้สูงอาย ุทต.ค าบง 2559 ทต.ค าบง นายบุญเหลือ ทัพวเิศษ 087-9480377
กาฬสินธุ์ 37.ผู้สูงอาย ุทต.นาคู 2559 ทต.นาคู นางเรยรู  ประไพวงษ์ 089-5748494
กาฬสินธุ์ 38.ผู้สูงอายเุมืองภแูล่นช้าง 2559 รพ.สต.ภแูล่นช้าง นางดอกแกว้  รัชโพธิ์ 083-3560981
กาฬสินธุ์ 39.โรงเรียนผู้สูงอาย ุผู้เชี่ยวชาญชีวติ 2559 ทต.นามน นายภริมย ์เยาวเรศ 095-1686015
กาฬสินธุ์ 40.ผู้สูงอายตุ าบลหนองบัว 2559 วดัป่าหนองบัว พระใบฎกีาประยงค์  จนัทธมัโม 089-2761774
กาฬสินธุ์ 41.ผู้สงูอำย ุทต.ห้วยโพธิ์* 2559 วดัสวา่งบุรีบ้านดงน้อย นายชัยยศ ปรีจ ารัส 094-5423805
กาฬสินธุ์ 42.ผู้สงูอำย ุทต.โนนสงู* 2559 ศพอส.ทต.โนนสูง นายสงวน  บุญหล้า 094-5423805
กาฬสินธุ์ 43.ผู้สงูอำย ุทต.ห้วยเมก็* 2559 ศพอส.ทต.หว้ยเม็ก นางวงค์เดือน  พทุธวงค์ 063-2654944
กาฬสินธุ์ 44.ผู้สงูอำย ุทต.หนองหิน* 2559 ศพอส.ทต.หนองหนิ นายเจริญ  ภนูิธิ 080-1964863
กาฬสินธุ์ 45.ผู้สงูอำย ุทต.นำตำล* 2559 ศพอส.ทต.นาตาล นายสมพงษ์  พรมมา 080-4181098
กาฬสินธุ์ 46.ผู้สงูอำย ุทต.ค ำมว่ง* 2559 ศพอส.ทต.ค าม่วง นายทองแดง  ทบประดิษฐ์ 081-7398122
กาฬสินธุ์ 47.ผู้สงูอำยตุ ำบลค ำสรำ้งเทีย่ง* 2559 ศพอส.อบต.ค าสร้างเทีย่ง นายสาคร  สังฆะจารย์ 085-0888570
กาฬสินธุ์ 48.ผู้สงูอำย ุทต.ล ำห้วยหลวั* 2559 ศพอส.ทต.ล าหว้ยหลัว นายค าตัน  ม่วงเพชร 084-5765919
กาฬสินธุ์ 49.ผู้สงูอำยตุ ำบลไค้นุ่น* 2559 ศพอส.อบต.ไค้นุน่ นายคล้าย  ภดู่านงัว 086-6360364
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กาฬสินธุ์ 50.ผู้สงูอำยตุ ำบลหนองผือ* 2559 ศพอส.อบต.หนองผือ นายนิคม  อปุชีวะ 088-5637209
กาฬสินธุ์ 51.ผู้สงูอำยใุฝ่เรยีนรู้ อบต.กุดหวำ้* 2559 บ้านหว้ยแดง ม.6 นายพร อฐันาค 088-5516221

กาฬสินธุ์ 52.ผู้สูงอายฟุืน้ภมูิไทต าบลสามัคคี 2559 อบต.สามัคคี นายสุภทัรชัย หนัจรัส 087-1785887
กาฬสินธุ์ 53.ผู้สงูอำย ุอบต.โพนงำม* 2559 ศพอส.อบต.โพนงาม นายทองปุน  ยบุลมาตย์ 097-3214069
กาฬสินธุ์ 54.ผู้สงูอำยตุ ำบลเหลำ่กลำง* 2559 ศพอส.อบต.เหล่ากลาง น.ส.เรณู  ชื่นบุญเพิม่ 086-8560471
กาฬสินธุ์ 55.ผู้สงูอำย ุทต.ภสูงิห์* 2559 ศพอส.ทต.ภสิูงห์ นายสัมฤทธิ์  ประคะนัง 043-840734
กาฬสินธุ์ 56.ผู้สูงอาย ุอบต.สายนาวงั 2559 บ้านนากระเดาพฒันา นายศักดา  เพราะเจริญ 095-1681236
กาฬสินธุ์ 57.ผู้สูงอาย ุพลังอาวโุสเทศบาลเมือง

บัวขาว
2559 ศาลาเยน็ใจ วดัสามัคีธรรม นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต 086-9976030

กาฬสินธุ์ 59.ผู้สูงอาย ุทต.ธญัญา 2559 ทต.ธญัญา นายสมสี  ดอนสมจติร 093-3463576
กาฬสินธุ์ 60.ผู้สูงอาย ุอบต.หวังัว 2559 อบต.หวังัว นายสมโภชน์  ภหูมัน่เพยีร 043-601494
กาฬสินธุ์ 61.ผู้สูงอายตุ าบลหนองอบีุตร 2559 วดัหนองอบีุตร นายสัมฤทธิ์  ภแูสนใบ 089-6039639
กาฬสินธุ์ 62.ร่มไทรทองต าบลสมสะอาด 2559 ร.ร.สมสะอาดพทิยาสรรพ์ นายนุย  ทนาวนั 086-2351020
กาฬสินธุ์ 63.ผู้สูงอาย ุทต.ภปูอ 2559 ทต.ภปูอ นายจวง  ทฤษฎี 043-895103
กาฬสินธุ์ 64.ผู้สูงอายตุ าบลโคกสมบูรณ์ 2559 วดัง้ิวงาม ม.3 นายอมรเทพ  วงศ์ไชยชาญ 092-9216408
กาฬสินธุ์ 65.ผู้สูงอายตุ าบลเหล่าออ้ย 2559 วดัด่านใต้ ม.4 นายสายทอง  ค ามะโนชาติ 080-7526655
กาฬสินธุ์ 66.ผู้สูงอายตุ าบลเจา้ท่า 2559 อบต.เจา้ท่า นายอมรชัย  วนัอทุา 089-5732365
กาฬสินธุ์ 67.ผู้สูงอาย ุอบต.คุ้มเกา่ 2559 อบต.คุ้มเกา่ น.ส.อษุณี  อารมณ์สวะ 098-1437154
กาฬสินธุ์ 68.ผู้สูงอายตุ าบลโนนศิลา 2559 รพ.สต.โนนศิลา นายประเสริฐ  ภบูาทา 086-0634300
กาฬสินธุ์ 69.ผู้สูงอายอุบต.สหสัขนัธ์ 2559 รพ.สต.ค าลือชา นายสมจติร  ระดากรณ์ 043-840801
กาฬสินธุ์ 70.ผู้สูงอาย ุอบต.สมเด็จ 2559 อบต.สมเด็จ นายสมนึก  จติตภานันท์ 093-4544240
กาฬสินธุ์ 71.ผู้สูงอาย ุทต.หวันาค า 2559 วดัสวา่งหวันาค า นางวนัเพญ็  ภพูานทอง 087-2229220
กาฬสินธุ์ 72.ผู้สูงอายบุ้านดอนยานาง ต.ดอน

สมบูรณ์
2559 ศ.พฒันาเด็กเล็ก ม.7 นางส าราญ  ภโูสภา 098-4653898

กาฬสินธุ์ 73.ผู้สูงอาย ุอบต.หนองหนิ 2559 อบต.หนองหนิ น.ส.รัศมี  โยชาลี 087-9100032
กาฬสินธุ์ 74.ผู้สูงอายตุ าบลดอนจาน 2559 ทต.ดอนจาน นายเสนอ  การฟุง้ 081-8722709
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กาฬสินธุ์ 75.ผู้สูงวยัเหล่าไฮงาม 2559 อบต.เหล่าไฮงาม นายทว ี บุง่อทุุม 096-6871896
กาฬสินธุ์ 76.ผู้สูงอาย ุต.มหาไชย ฮักแพง แบ่งปัน

 มัน้ยนื
2559 ทต.มหาไชย นางธนัยพร  ใจตรง 089-5743843

กาฬสินธุ์ 77.ผู้สูงอายตุ าบลม่วงนา 2559 วดัศรีจนัทร์โพธิ์ธาราม นายสมัย  การศักด์ิ 089-2743069
กาฬสินธุ์ 78.ปริญญาชีวติ 2559 ทต.ยางตลาด นางภญิญาพชัญ์  วริญากร 087-2239599
กาฬสินธุ์ 79.ผู้สูงอาย ุทต.ต าบลค ากา้ว 2559 เทศบาลต าบลค ากา้ว นางสาวเพชรรังษี  ศรเพชร 082-8462625
กาฬสินธุ์ 80.ผู้สูงอาย ุทต.ต าบลสมเด็จ 2559 วดัส่ีแยก นายประเสริฐ  เคนสุโพธิ์ 086-3444124
กาฬสินธุ์ 81.รักสุขภาพผู้สูงอายตุ าบลนาทัน(บ้าน

นาตาล)
2559 ศาลาประชาคม ม.5 น.ส.ทิพยภ์มิล  ญาณกาย 089-6823232

กาฬสินธุ์ 82.รักสุขภาพผู้สูงอายตุ าบลนาทัน(บ้าน
ดงสวนพฒันา)

2559 ศาลาประชาคม ม.7 น.ส.ทิพยภ์มิล  ญาณกาย 089-6823232

กาฬสินธุ์ 83.ผู้สูงอาย ุอบต.กมลาไสย 2559 อบต.กมลาไสย นางกญัญารัตน์  สุขศีล 085-6082341
กาฬสินธุ์ 84.ผู้สูงอาย ุทต.ผาเสวย 2559 ทต.ผาเสวย นายชินกร  ศรีบัว 094-0104401
กาฬสินธุ์ 85.ผู้สูงอาย ุทต.โพน 2559 60 ทต.โพน นายประทิน  พนัทะลี 085-2183042
กาฬสินธุ์ 86.ผู้สูงอายตุ าบลหนองตอกแป้น 2559 วดัสุธรรมราม น.ส.สุภาพร  ส าราญสม 087-2341518
กาฬสินธุ์ 87.ชมรมผู้สูงอายวุดัโพธิ์ศรีหนองแวง 2559 วดัพิศ์รีหนองแวงบ่อแกว้ นายสุริยนัต์  ฆารเลิศ 089-2781069
กาฬสินธุ์ 88.ผู้สูงวยัภไูทสงเปลือย 2559 ทต.สงเปลือย น.ส.อริสรา  บุษดี 085-7523362
กาฬสินธุ์ 89.ผู้สูงอาย ุอบต.โคกเครือ 2559 อบต.โคกเครือ นายสุริยนต์  หบีแกว้ 095-6704695
กาฬสินธุ์ 90.ผู้สูงอาย ุทต.หลักเมือง 2559 ทต.หลักเมือง นางสุภาณี  ดอนโอราฬ 098-0974612
กาฬสินธุ์ 91.ผู้สูงอายตุ าบลล าชี 2559 อบต.ล าชี นายไสว  พลูพทุธา 085-0089866
กาฬสินธุ์ 92.ผู้สูงอาย ุอบต.ธญัญา 2559 วดับ้านสะอาดสมศรี นายเลิศ  จ าปาบรรพ์ 089-9441532
กาฬสินธุ์ 93.ผู้สูงอายบุัวตูมบัวบาน 2559 ทต.บัวบาน นายทว ี ถาวงค์กลาง 091-0607570
กาฬสินธุ์ 94.ผู้สูงอาย ุอบต.กดุค้าว 2559 วดัศิริมงคลธรรม นายสุระชัย  ไชยยนต์ 094-0922998
กาฬสินธุ์ 95.ผู้สูงอายตุ าบลโนนนาจาน 2559 รพ.สต.โนนนาจาน รพ.สต.โนนนาจาน 098-5875392
กาฬสินธุ์ 96.ผู้สูงอาย ุอบต.โพน 2559 100 วดัโพธิ์ชัยหนองช่องแมว น.ส.อรอนงค์พร  แสงภกัดี 081-7398224
กาฬสินธุ์ 97.ผู้สูงอายตุ าบลโนนศิลาเลิง 2559 วดัโนนศิลาเลิง นางสุวดี  ชาริดา 093-5292288
กาฬสินธุ์ 98.ผู้สูงอายตุ าบลบึงวชิัย 2559 ทต.บึงวชิัย นายอนุชา  ชวนชัยสิทธิ์ 081-2621530
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กาฬสินธุ์ 99.ผู้สูงอาย ุอบต.สามขา 2559 อบต.สามขา น.ส.สุปัญญา  ปิน่ขจร 081-0609747
กาฬสินธุ์ 100.ผู้สูงอาย ุทต.หนองสอ 2559 วดัประสิทธิ์ไชยราม นายธรรมรักษ์  สุดถนอม 081-0539159
กาฬสินธุ์ 101.ผู้สูงอาย ุทต.โพนทอง 2559 ทต.โพนทอง นายมงคล  ส าราญเนตร 092-7382038
กาฬสินธุ์ 102.ผู้สูงอาย ุทต.นิคม 2559 ทต.นิคม น.ส.มยรีุ  สุขศิริ 089-2741392
กาฬสินธุ์ 103.ผู้สูงอาย ุอบต.สะอาดไชยศรี 2559 อบต.สะอาดไชยศรี นายกติิภณ  ไชยนามน 043-019832
กาฬสินธุ์ 104.ผู้สูงอาย ุอบต.โนนแหลมทอง 2559 อบต.โนนแหลมทอง นางจรัสศรี  นันผาด 088-3238371
กาฬสินธุ์ 105.ผู้สูงอาย ุทต.ล าพาน 2559 ทต.ล าพาน นางพฒันา  แสนวงศ์ 083-3266410
กาฬสินธุ์ 106.ผู้สูงอาย ุทต.กลางหมืน่ 2559 ทต.กลางหมืน่ น.ส.ไพจติร์  ศรีขนัธ์ 093-4327149
กาฬสินธุ์ 107.ผู้สูงอาย ุทต.หนองใหญ่ 2559 ทต.หนองใหญ่ นายอคัรเดช  มนตรีบุตร 081-2611790
กาฬสินธุ์ 108.ผู้สูงอายบุ้านค าม่วง ม.11 2558 (อ.ยางตลาด อบต.อุ่มเม่า ศาลา

ประชาคม ม.11
นางปราณี ภถูอดใจ 081-3809353

กาฬสินธุ์ 109.วทิยาลัยพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 2559 ศพอส.ทต.กดุหวา้ น.ส.ปภาดา โชควฒันพรชัย 085-7381125

กาฬสินธุ์ 110.ผู้สูงอายศุรีพฒันาอนามัย 2559 ศพอส.อบต.ยอดแกง นายสมาน เสนาบุญ 086-4596215
กาฬสินธุ์ 111.ผู้สูงอาย ุทต.ท่าลาดดงยาง 2559 ทต.ท่าลาดดงยาง นายเรียน แกว้เหล่ายงู 081-2996068
กาฬสินธุ์ 112.ผู้สูงอาย ุอบต.นิคมหว้ยผ้ึง 2559 ชมรมผู้สูงอายตุ าบลนิคมหว้ยผ้ึง นายสมชาย เฉวยีงหงส์ 098-0975809
กาฬสินธุ์ 113.ผู้สูงอายหุนองหญ้าปล้อง 2559 รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ต.ยอดแกง 

อ.นามน
นายสมศักด์ิ คงชู 086-4596215

กาฬสินธุ์ 114.ผู้สูงอายตุ าบลสระพงัทอง 2559 ทต.สระพงัทอง นายวกิสิทธ มหทัธนผล 088-5577923
กาฬสินธุ์ 115.ผู้สูงอายตุ าบลนาเชือก 2559 อบต.นาเชือก นายเสถยีร มงคลสมพร 089-9400906
กาฬสินธุ์ 116.ผู้สูงอายตุ าบลคลองขาม 2559 อบต.คลองขาม นายสมศักด์ิ สังฆพรม 084-7894092
กาฬสินธุ์ 117.เสริมสุข ทต.จมุจงั 2559 วดัจมุจงัเหนือ นายนาถ สุไชยชิต 082-8353574
กาฬสินธุ์ 118.เสริมสุข ทต.จมุจงั 2559 วดัพร้าวศรีส าราญ นางกนัยา ใจทาน 082-8353574
กาฬสินธุ์ 119.เสริมสุข ทต.จมุจงั 2559 สุขศาลาบ้านหนองแข้ นายนิกร ภแูถวเชือก 082-8353574
กาฬสินธุ์ 120.เสริมสุข ทต.จมุจงั 2559 วดับ้านโคกกลาง นางทองเหรียญ ศรีจวง 082-8353574
กาฬสินธุ์ 121.เสริมสุข ทต.จมุจงั 2559 ศาลา SML ม.5 นายทองสุข ศิลากลุ 082-8353574
กาฬสินธุ์ 122.ผู้สูงอาย ุทต.ค าเหมือดแกว้ 2559 ทต.ค าเหมือดแกว้ นายสมนึก มาสวาสด์ิ 093-3379969
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กาฬสินธุ์ 123.ผู้สูงอาย ุทต.หนองบัว 2559 ทต.หนองบัว นายยคุ ขนัซ้าย 087-8528732
กาฬสินธุ์ 124.ผู้สูงอาย ุทต.หลุบ 2559 ทต.หลุบ นายเสกสรร ฤทธิ์รุ่ง 089-4279459
กาฬสินธุ์ 125.ผู้สูงอายตุ าบลดงลิง 2559 ทต.ดงลิง นายประมวล อตัไพบูลย์ 083-3594647
กาฬสินธุ์ 126.ผู้สูงอายตุ าบลดงสมบูรณ์ 2559 ทต.ดงสมบูรณ์ น.ส.วราพร สิงขรเขต 089-4206987
กาฬสินธุ์ 127.ผู้สูงอายตุ าบลหนองอเิฒ่า 2559 ม.5 บ้านดงน้อย นายสถาพร ภสีูดวง 085-6096163
กาฬสินธุ์ 128.ผู้สูงอายตุ าบลทรายทอง 2559 อบต.ทรายทอง นายพนัธ ์จติรสม 080-7683403
กาฬสินธุ์ 129.ผู้สูงอายตุ าบลนามะเขอื 2559 รพ.สต. นางชาดี กลุนิติ 081-1172197
กาฬสินธุ์ 130.ผู้สูงอายตุ าบลทุง่คลอง 2559 อบต.ทุง่คลอง พ.ต.ท.มานิตย ์ณ กาฬสินธุ์ 083-3594265
กาฬสินธุ์ 131.ผู้สูงอายตุ าบลนาดี 2559 อบต.นาดี นายประดิษฐ์ แดนหงษ์ศรี 089-9443152
กาฬสินธุ์ 132.ผู้สูงอายตุ าบลล าคลอง 2559 ทต.ล าคลอง นายสีทวน ทองสาร 085-6467945
กาฬสินธุ์ 133.ผู้สูงอายตุ าบลหนองสรวง 2559 ทต.หนองสรวง นายญาณพล ภคูะมา 088-5577425
กาฬสินธุ์ 134.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหวัหนิ (สถ.) 100 เลขที่73 หมู ่1 ต าบลหวัหนิ อ าเภอ

หว้ยเม็ก จงัหวดักาฬสินธุ์ 46170
Email : 
huahin731ksn@gmail.com  
โทรศัพท์ 043-019977

ขอนแกน่ 1.โรงเรียนผู้สูงอายขุอนแกน่ (พืน้ที ่
ศพส.)

2559 ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคม
ผู้สูงอายขุอนแกน่
เลขที ่2/ 1 ถนนหลังเมือง ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน่ 
40000

นางกรรณิการ์ นิม่ธภุะริยะ 089-569-1327
043-332-922
(F) 043-332-294

ขอนแกน่ 2.โรงเรยีนผู้สงูอำยบุำ้นฝำง* 2559 35 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านฝาง อ.
บ้านฝาง จ.ขอนแกน่ 40270

คุณดวงใจ
Tel : 083-561-7373

หมายเลขโทรศัพท์ : 043-269-002
หมายเลขโทรสาร : 043-269-001

ขอนแกน่ 3.โรงเรยีนผู้สงูอำยยุำงค ำ* 6 ก.พ 60 องค์การบริหารส่วนต าบลยางค า อ.
หนองเรือ จ.ขอนแกน่ 40240

ดวงใจ / 083 561 7373 043-443240

ขอนแกน่ 4.โรงเรียนผู้สูงอายหุนองไผ่ศึกษา  (สถ.) ทต.หนองไผ่
ขอนแกน่ 5.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองนาแท่น 

(สถ.)
อบต.หนองเขยีด
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ขอนแกน่ 6.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลบ้านโสกกล้อง 

(สถ.)
อบต.วงัหนิลาด

ขอนแกน่ 7.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลชมุแพ*  (สถ.) อบตุ.ชุมแพ
ขอนแกน่ 8.โรงเรียนผู้สูงอายนุาหนองทุม่  (สถ.) อบต.นาหนองทุม่
ขอนแกน่ 9.โรงเรียนผู้สูงอายโุนนอดุม  (สถ.) อบต.โนนอดุม
ขอนแกน่ 10.โรงเรียนผู้สูงอายภุมูิปัญญาอาวโุสขวั

เรียง  (สถ.)
อบต.ขวัเรียง

ขอนแกน่ 11.โรงเรียนผุ้สูงอายสุุขสมวยัตาม
อธัยาศัย  (สถ.)

ทม.เมืองพล

ขอนแกน่ 12.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเกา่ง้ิว  (สถ.) อบต.เกา่ง้ิว
ขอนแกน่ 13.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบล

ชนบท  (สถ.)
ทต.ชนบท

ขอนแกน่ 14.โรงเรียนผู้สูงอายสุุขภาพดีชีวติมีสุข 
ต.ศรีบุญเรือน  (สถ.)

ต.ศรีบุญเรือน

ขอนแกน่ 15.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลภผูา
แดง (สถ.)

ทต.ภผูาแดง

ขอนแกน่ 16.โรงเรยีนผุ้สงูอำยเุทศบำลต ำบล
หนองกุงใหญ่* (สถ.)

อบต.หนองกงุใหญ่

ขอนแกน่ 17.โรงเรยีนผู้สงูอำยบุำ้นผือ* 8 ก.พ 60 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านผือ อ.
หนองเรือ จ.ขอนแกน่ 40240

ดวงใจ / 083 561 7373

ชัยภมูิ 1.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลบำ้นเพชร* 2556 อบต.บ้านเพชร นายประดิษจ ์ปันสังข์ นายประดิษจ ์ปันสังข์
ชัยภมูิ 2.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลรอบเมือง(สถ.) 50 อบต.รอบเมือง
ชัยภมูิ 3.โรงเรยีนผู้สงูอำยชุมุชน 4,13*(สถ.) 100 อบต.บ้านแท่น

นครพนม 1.โรงเรียนผู้สูงอาย ุต.พมิาน 2558 วดัเทพไพรวลัย์ นายธรีะพล กลางประพนัธ์ อบต.พมิาน/น.ส.นิภาพร แสนบรรดิษฐ์
 โทร.086-2186860

นครพนม 2.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.นำค ำ อ.ศรี
สงครำม*

2559 ต.นาค า อ.ศรีสงคราม พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง 
โทร. 089-6231291
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นครพนม 3.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.นำหวำ้ อ.นำ

หวำ้*
2559 420 ม.2 (ตลาดชุมชน) นายสุริยนต์ คันทะสิทธิ์ พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง 

โทร. 089-6231291

นครพนม 4.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.เนินน้ ำค ำ ต.
โคกหินแฮ่*

2559 147 ต.เนินน้ าค า ต.โคกหนิแฮ่ พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง 
โทร. 089-6231291

นครพนม 5.โรงเรียนผู้สูงอาย ุต.นาราชควาย อ.
เมือง

2559 ต.นาราชควาย อ.เมือง พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง 
โทร. 089-6231291

นครพนม 6.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.หนองสงัข ์อ.นำ
แก*

2559 ต.หนองสังข ์อ.นาแก พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง 
โทร. 089-6231291

นครพนม 7.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านหนองบัว 2559 บ้านหนองบัว   ต.มหาชัย อ.ปลาปาก พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง 
โทร. 089-6231291

นครพนม 8.โรงเรียนผู้สูงอาย ุ3 หมูบ่้านในเขต 2559 ต.หนองบ่อ อ.นาแก พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง 
โทร. 089-6231291

นครพนม 9.โรงเรียนผู้สูงอายนุครพรม 1 (ดงดู่งาม)
2559

ร.ร.บ้านดงดู่งาม ม.5 บ.ดงขวาง ต.
หนองบ่ อ.นาแก จ.นครพนม

นายศักดา ทัดสา ผอ.ร.ร.ดงขาว พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง 
โทร. 089-6231291

นครพนม 10.โรงเรียนผู้สูงอายนุครพนม 2 2559 บ้านนาค า ม.5 ต.นาค า อ.ศรีสงคราม
 จ.นครพนม

นายจวน นิที ประธานชมรม
ผู้สูงอายตุ.นาค า 042-199741

พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง 
โทร. 089-6231291

นครพนม 11.โรงเรียนผู้สูงอายนุครพนม 3 2559 ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านน้ าก่ า
เหนือ ม.10 ต.น้ าก่ า อ.ธาตุพนม      
 จ.นครพนม

นายใบ ศรีจกัร  ประธานชมรม
ผู้สูงอายบุ้านน้ าก่ าเหนือ

พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง 
โทร. 089-6231292

นครพนม 12.โรงเรียนผู้สูงอายนุครพนม 4 2559 ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านนาราช
 ม.10 ต.นาราชควาย อ.เมือง         
  จ.นครพนม

นายชม แกว้บุดตา  ประธาน
ชมรมผู้สูงอายตุ.นาราชควาย

พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง 
โทร. 089-6231293

นครพนม 13.โรงเรียนผู้สูงอายนุครพนม 5 2559 อาคารศูนยฯ์บริเวณสถานทีร่าชการ
อบต.หนองสังข ์ม.7 อ.นาแก          
 จ.นครพนม

น.ส.มะลิวรรณ แกว้หนองสังข ์
ประธานชมรมผู้สูงอาย ุต.หนอง
สังข์

พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง 
โทร. 089-6231294
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นครพนม 14.โรงเรียนผู้สูงอายนุครพนม 6 2559 อาคารศูนยก์ารเรียนรู้เศษฐกจิ

พอเพยีงพระเทพราชสุดาฯ 
บ.เนินน้ าค า24 ม.10 ต.โคกหนิแห ่
จ.นครพนม

นายประเสริฐ นวลตาอดีต 
ผอ.ร.ร.นาโดนใหม่ ต.โคกหนิแห่

พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง 
โทร. 089-6231295

นครพนม 15.โรงเรียนผู้สูงอายนุครพนม 7 2559 อาคารอเนกประสงค์ชุมชน ม.2 บ.
นาหวา้ ต.นาหวา้ จ.นครพนม

นายสุริยนัต์ คันทะสิทธิ์ 
091-3476614

พ.ต.ท.ประสาร สุรเสียง 
โทร. 089-6231296

นครพนม 16.โรงเรียนผู้สูงอายนุครพนม (ศพส.) 2559 เลขที ่101 หมูท่ี ่13 ถนนสาย
นครพนม-ท่าอเุทน กม.ที ่20 ต าบล
โนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั
นครพนม 48120

นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ 081-871-2646
042-050-055
(F) 042-050-056

นครพนม 17.โรงเรยีนผุ้สงูอำย ุต.วงัตำมวั* องค์การบริหารส่วนต าบลวงัตามัว 
หมูท่ี ่7 
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

042-514314

นครพนม 18.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.รำมรำช* องค์การบริหารส่วนต าบลรามราช 65
 หมูท่ี ่12 
อ.ท่าอเุทน จ.นครพนม 48120

042-535057

นครพนม 19.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.นำถ่อน* องค์การบริหารส่วนต าบลนาถอ่น 
200 หมูท่ี ่1 
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48100

042-575046

นครพนม 20.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.นำหัวบอ่* องค์การบริหารส่วนต าบลนาหวับ่อ 
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

042-530601

นครพนม 21.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.ท่ำเรอื* ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเรือ หมูท่ี่
 1 อ.นาหวา้ จ.นครพนม 48180

042-533505

นครพนม 22.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.โคกสงู* องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 116
 หมูท่ี ่4 
อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

042-551054

4
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นครพนม 23.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.ยอดชำด* องค์การบริหารส่วนยอดชาด หมูท่ี ่1

 อ.วงัยาง จ.นครพนม 48130
042-057224

นครพนม 24.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.แสนพัน* องค์การบริหารส่วนต าบลแสนพนั 79
 หมูท่ี ่4 
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

042-534694

นครพนม 25.โรงเรยีนผุ้สงูอำย ุต.ไผ่ลอ้ม องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ล้อม 67
 หมูท่ี ่1 
อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140

042-062012

นครพนม 26.โรเงรียนผู้สูงอาย ุต.เมืองนครพนม

นครพนม 27.โรงเรียนผุ้สูงอาย ุต.นาคุณใหญ่

นครพนม 28.โรเงรียนผุ้สูงอาย ุทต.นาค า

นครพนม 29.โรงเรียนผู้สูงอาย ุต.นาคูณใหญ่

นครพนม 30.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.นาหนาด 50 ทต.นาหนาด

นครพนม 31.โรงเรียนผู้สูงอายวุดัป่าโพธิ์ศรี 70 ทต.ท่าอเุทน

นครพนม 32.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.โพนสวรรค์ ทต.โพนสวรรค์

นครราชสีมา 1.โรงเรียนผู้สูงวยัสุขใจใกล้บ้าน 2559 คลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย นายหาญชัย พรรรณงาม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทร. 083-7442221

นครราชสีมา 2.ศูนยพั์ฒนำคุณภำพชวีติและสง่เสรมิ
อำชพีผู้สงูอำยหุนองสรวง*

2557 299 ม.1 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเล
สอ จ.นครราชสีมา

นายประสิทธิ์ กนัท า ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา
 โทร. 089-2766257

นครราชสีมา 3.องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ 2559 859 ม.4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา

น.ส.นฤมล เอนกธนะสุวรรณ ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
โทร. 085-2030947
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นครราชสีมา 4.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.ศรลีะกอ* 2558 ติดกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต.ศรีละกอ อ.จกัราช จ.นครราชสีมา
นางละม่อม ตวยกระโทก ต.ศรีละกอ อ.จกัราช จ.นครราชสีมา 

โทร. 081-8768590

นครราชสีมา 5.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองขาม 2559 วดับ้านหนองขาม ม.1 ต.หนองขาม 
อ.จกัราช จ.นครราชสีมา

นางสุภาพร สิริพงศ์พฒันะ ต.หนองขาม อ.จกัราช จ.นครราชสีมา 
โทร. 085-7631638

นครราชสีมา 6.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.โนนตำเถร* 2559 ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอาย ุต.โนนตาเถร

นางภชัราภรณ์ บัวขวา ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.
นครราชสีมา 
โทร. 087-2572488

นครราชสีมา 7.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.ดอนชมพู* 2557 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพ ู
ต.ดอนชมพ ูอ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

นายสีหนาถ ขอจงกลาง ต.ดอนชมพ ูอ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
โทร. 081-0739512

นครราชสีมา 8.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหว้ยยาง 2558 บ้านหนองไผ่งาม ม.12 ต.หว้ยยาง 
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

นายอทุัย สุขประเสริฐ ต.หว้ยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 
โทร. 089-9507646

นครราชสีมา 9.โรงเรียนผู้สูงอายอุงค์การบริหารส่วน
ต าบลสูงเนิน

2559 11 ม.5 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

นายเมษา สิงหเ์ชิงชัย ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
โทร. 086-2498062

นครราชสีมา 10.โรงเรียนผู้สูงอาย ุต.นากลาง 2559 ภายในโรงเรียนบ้านนากลาง นายบุญจนัทร์ ชาฤทธิ์ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-938823 ต่อ 18

นครราชสีมา 11.โรงเรียนผู้สูงอายวุดัสระบัวเมืองจาก 2558 55 ม.5 ต.โนนอดุม อ.เมืองยาง 
จ.นครราชสีมา

นายวจิติร ทิพยรักษ์ ต.โนนอดุม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
 โทร. 098-6355864
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นครราชสีมา 12.ศูนยพั์ฒนำคุณภำพชวีติและ

สง่เสรมิอำชพีผู้สงูอำยุ*
2557 เทศบาลต าบลหนองบัววง อ.ล าทะ

เมนชัย จ.นครราชสีมา
นางวรรณา พรมมา ต.ขยุ อ.ล าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 

โทร. 089-5843095

นครราชสีมา 13.โรงเรียนผู้สูงอายรัุงกาใหญ่ 2560 ติดต่อ ศพส.บุรีรัมย์

นครราชสีมา 14.โรงเรียนภบิาลชราสุขโนนประดู่ 2559 ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอาย ุต.โนนประดู่ อ.สีดา 
จ.นครราชสีมา

น.ส.เรณู สนนอก ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา 
โทร. 089-8471498

นครราชสีมา 15.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.สุรนารี 50 ทต.สุรนารี

นครราชสีมา 16.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.โนนเต็ง 119 อบต.โนนเต็ง

นครราชสีมา 17.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุ
รพ.สต.จระเขห้ิน* (สถ.)

20 อบต.จระเขห้นิ

นครราชสีมา 18.โรงเรียนผู้สูงอาย ุ
รพ.สต.ตล่ิงชัน (สถ.)

20 อบต.จระเขห้นิ

นครราชสีมา 19.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.คลองเมือง 
(สถ.)

943 อบต.คลองเมือง

นครราชสีมา 20.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.ทองหลาง 
(สถ.)

80 อบต.ทองหลาง

นครราชสีมา 21.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.สีสุก (สถ.) 80 อบต.สีสุก

นครราชสีมา 22.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.หนองพลวง 
(สถ.)

80 อบต.หนองพลวง

นครราชสีมา 23.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.ท่าจะหลุง 
(สถ.)

52 อบต.ท่าจะหลุง
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นครราชสีมา 24.โรงเรียนผู้สุงอาย ุอบต.หลุมขา้ว 

(สถ.)
50 อบต.หลุมขา้ว

นครราชสีมา 25.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.ด่านช้าง (สถ.) 400 อบต.ด่านช้าง

นครราชสีมา 26.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.กระทุม่ราย 
(สถ.)

100 อบต.กระทุม่ราย

นครราชสีมา 27.โรงเรียนผู่สูงอาย ุอบต.มาบกราด 
(สถ.)

80 อบต.มาบกราด

นครราชสีมา 28.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลกดุ
จกิ (สถ.)

70 ทต.กดุจกิ

นครราชสีมา 29.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.บุง่ขี้เหล็ก 
(สถ.)

50 อบต.บุง่ขี้เหล็ก

นครราชสีมา 30.โรงเรียนผู้สูงอายอุบต.หนิดาด (สถ.) 980 อบต.หนิดาด

6 บึงกาฬ 1.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.วศิิษฐ์ (สถ.) 95 ทต.วศิิษฐ์

บุรีรัมย์ 1.โรงเรียนผู้สูงอายวุดัโพธิ์ทองบ้านยาง 2557 วดัโพธิ์ทองบ้านยาง นายเกริกทัศน์ นวลใยสวรรค์
นางเสาวนีย ์สะโลรัมย์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
ม. 4 ต.บ้านยาง อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์บุรีรัมย์ 2.โรงเรียนผู้สูงอายวุดัคันธารมย์ 2557 วดัคันธารมย์ นายสู นุชาญรัมย์ รพ.สต. กนัทรารมย ์นางชาลี ปรัชญ
พฤทธิ์บุรีรัมย์ 3.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านกะโลงหนองขอน 2557 วดับ้านหนองขอน นายสนอง นุเรืองรัมย์ นางชาลี ปรัชญพฤทธิ์

บุรีรัมย์ 4.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านระกาเสม็ด 2558 วดับ้านระกาเสม็ด นายคอน กาดรัมย์ นางชาลี ปรัชญพฤทธิ์
บุรีรัมย์ 6.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลสูงเนิน 2558 198 ม.5 วดับัวถนน ต.สูงเนิน อ.

กระสัง
มหาแสงจนัทร์ กติติญาโน องค์การบริหารส่วนต าบล สูงเนิน อ.

กระสัง 
น.ส.ปฐมาพร ภาษี

บุรีรัมย์ 7.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเมืองแก 2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลเมืองแก อ.สตึก

นายสถาพร จา่ภา นางณิชกลุ บุญอาจ  นักวชิาการ
สาธารณสุข
ช านาญการ
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บุรีรัมย์ 8.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลต ำบลตำ

จง*
2559 ศพอส.ต.ตาจง นายปราโมทย ์มูระคา

บุรีรัมย์ 9.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลหำยโศก* 2559 130 32 ม.12 ต.หายโศก อ.พทุไธสง นางสมพร เด่ือไธสง 
หลักสูตร 4 ปี ท าการเรียนการ
สอน วนัศุกร์ 
เวลา 08.30 - 14.00

บุรีรัมย์ 10.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเมืองฝ้าย 2558  นายบัญชา จนัทร์จ าเริญ อบต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์
บุรีรัมย์ 11.โรงเรยีนผู้สงูอำยอีุจำน* 2558 99 อบต.อจีาน อ.โนนสุวรรณ ท่านปลัดอบตดงอจีาน นายพะเยา

หลักสูตร 4 ปี ท าการเรียนการ
สอน วนัศุกร์ 
เวลา 08.30 - 14.00

081-725-8454

บุรีรัมย์ 12.โรงเรยีนผู้สงูอำยยุต ำบลบกุะสงั  
อ ำเภอหนองก่ี  จังหวดับรุรีมัย ์(พ้ืนที่
น ำรอ่ง) **

2560 องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง 
119 หมูท่ี ่9 
อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย ์31210

044-666398

บุรีรัมย์ 13.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.โนนดนิแดง* 
(สถ.)

136 ทต.โนนดินแดง

บุรีรัมย์ 14.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.บ้านยาง (สถ.) 150 อบต.บ้านยาง

บุรีรัมย์ 15.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ทะเมนชัย 
(สถ.)

50 ทต.ทะเมนชัย

บุรีรัมย์ 16.โรงเรยีนผู้สงูอำยบุรุรีมัย ์(ศพส.) 2559 ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคม
ผู้สูงอายบุุรีรัมย์
เลขที ่229 บ้านโกรกขี้หนู หมู ่3 
ต าบลชุมเหด็ อ าเ ภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์31000

คุณไอลดา โทร : 081-967-0413
        044-182-560-1
แฟกซ์ : 044-182-560

บุรีรัมย์ 17.โรงเรียนผู้สูงอายไุทยเจริญ ม.ค. 60 ม.7 ต าบลไทยเจริญ อ าเภอปะค า 
จงัหวดับุรีรัมย์

อบต.ไทยเจริญ นายสมเกยีรติ สมุติรัมย์
โทร : 044-634-750
062-101-6985
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บุรีรัมย์ 18.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 22 ธ.ค. 59 157 ทีท่ าการชุมชนล าดวนเหนือ กองสวสัดิการสังคมเทศบาลเมือง

บุรีรัมย์
ผู้ประสานงาน
นางกชกร จนิดากลุ
089-424-2526

บุรีรัมย์ 19.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลป่าชัน 2559 ศูนยผู้์สูงอายตุ าบลป่าชัน อบต.ป่าชัน นายชัยพร เครืองรัมย์
092-372-5809

บุรีรัมย์ 20.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลดอนชมพู 10 พ.ย. 59 75 อบต.ดอนชมพู หลักสูตร 4 ปี ท าการเรียนการ
สอน วนัศุกร์ 
เวลา 08.30 - 10.30

บุรีรัมย์ 21.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลหนองเตง็* 17 ม.ค. 60 55 เทศบาลต าบลหนองเต็ง หลักสูตร 10 สัปดาห ์50 ชั่วโมง
ท าการเรียนการสอนวนัพธุ
เวลา 08.30-15.00 น.

มหาสารคาม 1.โรงเรียนผู้สูงอายเุพือ่สุขภาพ 2558 บ้านสร้างแกว้ ต.เชียงยนื อ.เชียงยนื 
จ.มหาสารคาม

นางสาวอารยา ฉตัรธนะพานิช 
พยาบาลวชิาชีพ

โรงพยาบาลเชียงยนื อ.เชียงยนื 
จ.มหาสารคาม (โรงพยาบาลเชียงยนื
เป็นหน่วยงานทีดู่แลด าเนินการ
โครงการโรงเรียนผู้สูงอาย)ุ
นางสาวอารยา ฉตัรธนะพานิช 
พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

มหาสารคาม 2.โรงเรียนชราบาลบ้านเขวา 2558 ศาลาวดับ้านเขวา นายชัชนันท์ สุวรรณฝ่าย อบต.นางสาวไพวลัย ์เอื้อกจิ 
080-0048796 043-746104

มหาสารคาม 3.โรงเรียนผู้สูงอาย ุม.1 2559 ศาลาประชาคม ม.1 นายสันติ แฝงสีพล อบต.นางสาวไพวลัย ์เอื้อกจิ 
080-0048796 043-746104

มหาสารคาม 4.เทศบาลโกสุถมา 2558 อ.โกสุมา เทศบาลโกสุมา 043-761010

มหาสารคาม 5.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.วาปีปทุม (สถ.) 103 ทต.วาปีปทุม
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มหาสารคาม 6.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.หนองแสง 

(สถ.)
19 พ.ค. 58 177 อบต.หนองแสง อบต.หนองแสง

300 หมู ่2 ถนนนิวซีแลนด์ ต.
หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม 44120

นายอศัวเดช สิทธสิาร หวัหน้าฝ่าย
พฒันาชุมชน รก.ผอ.กองสวสัดิการ
สังคมฯ
โทร : 082-853-4465
นางสาวกสุุมาลย ์สวาศรี
หวัหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
โทร : 093-543-5335

มหาสารคาม 7.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุอบต.กุดรงั* (สถ.) อบต.กดุรัง
มหาสารคาม 8.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุหลำ่ดอกไม้* 24 ก.พ 60 องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า

ดอกไม้ หมูท่ี ่7 
อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44160

ดวงใจ / 083 561 7373 043-986525 ต่อ11

มหาสารคาม 9.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลนาเชือก 8 ส.ค. 60 193 อบต.นาเชือก อบต.นาเชือก นายนิยมเดช
089-940-0906

มหาสารคาม 10.โรงเรียนผู้สูงอาย ุต าบลโพนทอง 729 เทศบาลต าบลโพนทอง เทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอ
เชียงยนื จ.มหาสารคาม

นางประมูล หมูโ่สภณ
โทร : 043-706-875

มหาสารคาม 11.โรงเรียนผู้สูงอายหุนองแสน 10 ต.ค. 52 613 รพสต.หนองแสน รพสต.หนองแสน นางลภสัรดา ประสงค์คุณ
065-535-9629

มหาสารคาม 12.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลท่าสองคอน 28 เม.ย. 60 200 อบต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.
มหาสารคาม

กองสวสัดิการสังคม อบต .ท่าสอง
คอน 
โทร : 043-758-099 ต่อ 101

นางสาวนพวรรณ พลอยสด
ต าแหน่ง นักพฒันาชุมชน
โทร : 062-828-2258
นายมานพ ดาแกว้
ต าแหน่ง เจา้พนักงานพฒันาชุมชน
โทร : 094-360-9249
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มุกดาหาร 1.วทิยาลัย ฒ ผู้เฒ่าไทกะเลิง 2559 วดัมัชฌิมาวาส ม.2 ต.ดอนตาล อ.

ดอนตาล จ.มุกดาหาร
นายสิทธศัิกด์ิ สุวรรณเก โทร. 
088-3079241

เทศบาลต าบลดอนตาล 4 ถนนหลักชัย
 ม.7 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.
มุกดาหาร

มุกดาหาร 2.โรงเรยีนผู้สงูอำยโุนนยำง* 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง 
160 หมูท่ี ่2 
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160

ศพส.นครพนม 081-9740632 ,
042-635292

มุกดาหาร 3.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.บำ้นโคก* องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก 1
 หมูท่ี ่10 อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร 49000

มุกดาหาร 4.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.กกแดง* องค์การบริหารส่วนต าบลกกแดง 
หมูท่ี ่1 อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร
 49130

มุกดาหาร 5.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.ปง่ขำม* องค์การบริหารส่วนต าบลป่งขามดง
หมู 90 หมูท่ี ่1 อ.หวา้นใหญ่ จ.
มุกดาหาร 49150

มุกดาหาร 6.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.ค ำชะอี* องค์การบริหารส่วนต าบลค าชะอ ี
177 หมูท่ี ่1 
อ.ค าชะอ ีจ.มุกดาหาร 49110

มุกดาหาร 7.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.หนองสงูใต้* องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้
 หมูท่ี ่8 อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 
49160

มุกดาหาร 8.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.เหลำ่หมี* องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหมี 
254 หมูท่ี ่1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
 49120
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มุกดาหาร 9.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.หนองแคน* ส านักงานเทศบาลต าบลหนองแคน 

172 หมูท่ี ่2 
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140

ยโสธร 1.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.น้ ำอ้อม* องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าออ้ม 
หมูท่ี่10 อ.ค้อวงั จ.ยโสธร 35160

ยโสธร 2.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.บงึแก* องค์การบริหารส่วนต าบลบึงแก หมูท่ี่
 2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130

ยโสธร 3.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.ทุง่แต้* ส านักงานเทศบาลต าบลทุง่แต้ 1 หมู่
ที ่1 อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

ยโสธร 4.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.สงเปอืย* องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
หมูท่ี ่6 อ.ค าเขื่อนแกว้ จ.ยโสธร 
35110ยโสธร 5.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.ศรฐีำน* องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน 
หมูท่ี ่2 อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร 35150

ยโสธร 6.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.โนนเปอืย* องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเปือย 
126 หมูท่ี ่14 อ.กดุชุม จ.ยโสธร 
35140

ยโสธร 7.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.โทยเจรญิ* องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ 
249 หมูท่ี ่1 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 
35120

ยโสธร 8.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.สวำท* ส านักงานเทศบาลต าบลสวาท หมูท่ี ่
2 อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

ยโสธร 9.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.โพธิ์ไทร (สถ.)

ยโสธร 10.โรงเรียนผู้สูงอาย ุต.หอ้งแซง อ.เลิงนกทา
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ร้อยเอด็ 1.โรงเรียนผู้สูงอายเุพือ่พฒันาคุณภาพ

ชีวติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบล
เหล่าหลวง

2558 รพ.สต.อุ่มเม่า นางศิรินันท์ เวยีงค า 
นางพรรณี ศิริอมาพรรณ

อบต.เหล่าหลวง โทร. 089-4829946
รพ.สต.อุ่นเมา โทร. 093-5038453

ร้อยเอด็ 2.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลดู่น้อย 2559 อบต.ดู่น้อย นางนริศรา เชื้อเมืองพาน อบต.ดุ้น้อย โทร. 043-611239 
086-1094338

ร้อยเอด็ 3.โรงเรียนผู้สูงอายเุมืองเกษ 2558 ชมรมผู้สูงอายเุมืองเกษ นางมุกตา เต็มเนือ้ทอง ทต.เกตรวสัิย อ.เกตรวสัิย

ร้อยเอด็ 4.โรงเรียนผู้สูงอายดุอกไม้ 2559 975 ม. 12 บ้านยางเลิง ต.ดอกไม้ 
อ.สุวรรณภมิ จ.ร้อยเอด็

เทศบาลต าบลดอกไม้ 
น.ส.กณัฐิกา นนทะภา

ร้อยเอด็ 5.โรงเรียนผู้สูงอายวุยัใสใส่ใจสุขภาพ 2559 67 98 ม.10 ต.หนองฮี อ.หนองฮี 
จ.ร้อยเอด็

นางดวงมณี สีเหลือง ปลัดเทศบาล
ต าบล
หนองฮี

ร้อยเอด็ 6.วทิยาลัยปราชญ์เมืองเชียงดี 2557 เทศบาลต าบลธงธานี นายสง่า ภมูิพนัธ์

ร้อยเอด็ 7.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.บึงเกลือ 2559 ม.9 ต.บึงเกลือ อ.เลสภมูิ จ.ร้อยเอด็ นายณัฐพงศ์ วงศ์ศรีจนัทร์ น.ส.ศิวพร 
ชัยมัง

ร้อยเอด็ 8.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลอาจ
สามารถ

2557 วดัอบุลบรทิพย ์ต.อาจสามารถ 
จ.ร้อยเอด็

น.ส.นิภาภรณ์ สิงคะกลุ

ร้อยเอด็ 9.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลเมอืงหงส์* 2559 ทต.เมืองหงส์ นางรัตนภรณ์ ชิณหงส์ 
นักพฒันาสังคมช านาญการ

ร้อยเอด็ 10.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลนาโพธิ์ 2559 50 รพ.สต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ นางเพญ็ศรี ใจยาว

ร้อยเอด็ 11.วทิยาลัยผู้สูงอายตุ าบลป่าสังข์ 2559 101 ม.2 ต.ป่าสังข ์อ.จตุรพกัตร
พมิาน จ.ร้อยเอด็

น.ส.ศิริวรรณ สารางค า นักพฒันา
ชุมชน

11

หมายเหต ุ* เป็นพืน้ที ่ศพอส.

รปูดาว ศพอส.ทีเ่ข็มแข็ง



ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยเอด็ 12.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลทุง่ศรีเมือง 2559 อบต.ทุง่ศรีเมือง อ.สุวรรณภมิ  จ.

ร้อยเอด็
นางชวนพศิ ค าแสน นักพฒันาชุมชน

ร้อยเอด็ 13.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลดงลาน 2558 รพสต.บ้านสวนจกิ รพสต.บ้านสวนจกิ

ร้อยเอด็ 14.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลสะอำด
สมบรูณ์*

2559 60 องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาด
สมบูรณ์ ต.สะอาดสมบูรณ์ 
อ.เมืองร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็ 45000

โทร : 0 4365 1526

ร้อยเอด็ 15.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลสวำ่ง* องค์การบริหารส่วนต าบลสวา่ง หมูท่ี่
 4 ต.สวา่ง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอด็ 
45110

ร้อยเอด็ 16.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลค้อใหญ่* องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใหญ่ 
103 หมูท่ี ่4 ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร 
จ.ร้อยเอด็ 45140

ร้อยเอด็ 17.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลเกษตรวสิยั* องค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรวสัิย
 259 หมูท่ี ่10 ต.เกษตรวสัิย 
อ.เกษตรวสัิย จ.ร้อยเอด็ 45150

ร้อยเอด็ 18.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลธงธำนี* ส านักงานเทศบาลต าบลธงธานี หมูท่ี่
 10 ต.ธงธานี อ.ธวชับุรี จ.ร้อยเอด็ 
45170

ร้อยเอด็ 19.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลหนองแวง
ควง*

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง
ควง 124 หมูท่ี ่2 ต.หนองแวงควง 
อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอด็ 45000
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ร้อยเอด็ 20.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลต ำบลเมย

วด*ี
ส านักงานเทศบาลต าบลเมยวดี หมูท่ี่
 6 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอด็ 
45250

ร้อยเอด็ 21.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลโนนสงำ่* 2550 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสง่า 65
 หมู ่3 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.
ร้อยเอด็ 45190

ร้อยเอด็ 22.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลต ำบลจัง
หำญ*

ส านักงานเทศบาลต าบลจงัหาร หมู ่3
 ต.จงัหาร อ.จงัหาร จ.ร้อยเอด็ 45000

ร้อยเอด็ 23.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลต ำบล
เมอืงสรวง*

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองสรวง 
99 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.
ร้อยเอด็ 45220

ร้อยเอด็ 24.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลสระคู* องค์การบริหารส่วนต าบลสระคู หมู ่
2 ต.สระคู อ.สุวรรณภมูิ จ.ร้อยเอด็ 
45130

ร้อยเอด็ 25.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลต ำบล
เลสภมูิ*

ส านักงานเทศบาลต าบลเสลภมูิ 377
 หมู ่8 ต.กลาง อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอด็ 
45120

ร้อยเอด็ 26.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลต ำบล
หนองพอก*

ส านักงานเทศบาลต าบลหนองพอก 
99 หมูท่ี ่8 ต.หนองพอก อ.หนอง
พอก จ.ร้อยเอด็ 45210

ร้อยเอด็ 27.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลต ำบล
เชยีงใหม่*

เทศบาลต าบลเชียงใหม่

ร้อยเอด็ 28.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลขีเ้หลก็* ต าบลขี้เหล็ก

ร้อยเอด็ 29.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลบงึงำม* ต าบลบึงงาม
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ร้อยเอด็ 30.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลพลบัพลำ* ต าบลพลับพลา

ร้อยเอด็ 31.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ปอภาร (สถ.) 101 ทต.ปอภาร
ร้อยเอด็ 32.โรงเรียนผู้สูงอาย ุรพ.สต.สีแกว้ (สถ.) 500 ทต.สีแกว้
ร้อยเอด็ 33.โรงเรียนผู้สูงอาย ุรพ.สต.

คานหกั (สถ.)
65 ทต.สีแกว้

ร้อยเอด็ 34.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.หนองผือ (สถ.) 1490 ทต.หนองผือ
ร้อยเอด็ 35.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.พนมไพร (สถ.) 1450 ทต.พนมไพร
ร้อยเอด็ 36.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.จ าปาขนั(สถ.) 964 ทต.จ าปาขนั
ร้อยเอด็ 37.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ขวาว 

(สถ.)
2560 200 ทต.ขวาว

ร้อยเอด็ 38.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.
หนองหลวง (สถ.)

200 ทต.หนองหลวง

เลย 1.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุลย* 2553 วดัสุธรรมิการาม บ้านหนองผักกา้ม 
ต.กดุป่อง อ.เมือง จ.เลย

นายสมหมาย ปักษ์ชัยภมูิ เทศบาลเมืองเลย นายสมหมาย ปักษ์
ชัยภมูิ โทร.084-5190578

เลย 2.โรงเรียนผู้สูงอาย ุนาดอกไม้สูงวยัร่วม
ในสามัคคี (สถ.)

83 อบต.หนองหญ้าปล้อง

เลย 3.โรงเรียนผู้สูงอาย ุสูงวยัร่วมใจพฒันา 
(สถ.)

81 อบต.หนองหญ้าปล้อง

เลย 4.โรงเรียนผู้สูงอาย ุสูงวยัเฮือนฮักวงั
แสงทอง (สถ.)

71 อบต.หนองหญ้าปล้อง

เลย 5.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทม.เลย (สถ.) 1500  ทม.เลย
เลย 6.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ปากชม (สถ.) 60 ทต.ปากชม
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เลย 7.โรงเรียนอาวโุสนาออ้ 2559 เทศบาลต าบลนาออ้ ต.นาออ้ อ.เมือง

เลย จ.เลย
น.ส.เนตรชนก พาค า รอง
นายกเทศมนตรีต าบลนาออ้

เทศบาลต าบลนาออ้ ต.นาออ้ อ.เมือง
เลย 
น.ส.เนตรชนก พาค า รอง
นายกเทศมนตรี
ต าบลนาออ้ โทร. 081-7391670

ศรีสะเกษ 1.โรงเรียนผู้สูงอายวุดัเจยีงอี 2559 ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 1.นายนิพนธ ์สมหมาย 
2.ร.ต.ต.สายนัต์ เพิม่บุญ
3.นายพลชัย ศรีบุญเรือง 
4.นายทวศัีกด์ิ ต้ังกลุบริบูรณ์

ส านักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
1.นางสมพร สังขสุ์วรรณ 
ผอ.กองสวสัดิการสังคม
2.นางกนัยารัตน์ ค าบาล 
หน.ฝ่ายส่งเสริมสวสัดิการ

ศรีสะเกษ 2.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.บึงบูรพ ์(สถ.) 120 ทต.บึงบูรพ์
ศรีสะเกษ 3.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.บวัหุง่* (สถ.) ทต.บัวหุง่
ศรีสะเกษ 4.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ส้มป่อย (สถ.)
48 ทต.ส้มป่อย

ศรีสะเกษ 5.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.ดวนใหญ่(สถ.) 120  อบต.ดวนใหญ่

ศรีสะเกษ 6.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลพราน 256 15 วดัสุพรรณรัตน์ (วดับ้านพราน) ต.
พราน อ.ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ

ดร.วรสิทธิ์ รัตนสิทธโิรจน์ 
(ผู้อ านวยการโรงเรียน)

สกลนคร  1.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลนคร
สกลนคร*

2559 320 ศพอส.เทศบาลนครสกลนคร
ระดบัดมีำก*

น.ส.นิตยา ทีคอโงน สนง.เทศบาลนครสกลนคร โทร. 
083-3446271

สกลนคร 2.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลต ำบลตอง
โขบ*

2558 240 ศพอส.ตองโขบ
ระดบัด*ี

น.ส.นงเยาว ์แสงวงษา สนง.เทศบาลต าบลตองโขบ โทร. 
093-5749833

สกลนคร 3.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลต ำบลค ำ
ตำกลำ้*

2559 150 ศพอส.ค าตากล้า
ระดบัปำนกลำง*

น.ส.รุ่งรัตน์ ไพค านาม สนง.เทศบาลต าบลค าตากล้า โทร. 
081-0496923
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สกลนคร 4.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลต ำบลพอก

น้อย*
2559 40 ศพอส.พอกน้อย

ระดบัตอ้งปรบัปรงุ*
นางวไิลวรรณ อนิทรีย์ สนง.เทศบาลต าบลพอกน้อย โทร.

081-8735275

สกลนคร 5.โรงเรียนสุขขราบาลวทิยา ก.ค.-58 187 อาคารอเนกประสงค์ชเทศบาลกดุ
บาก (เป็นทีต้ั่งชมรมผู้สูงอายตุ าบล
กดุบาก)
ระดบัด*ี

นางสาวจรัชฉา ชุยะมาตร
โทร : 081-079-8882

เทศบาลกดุบาก

สกลนคร 6.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลวานรนิวาส ธ.ค.-59 104 เทศบาลต าบลวานรฯเกา่
ระดบัด*ี

นายไชยา โทร : 089-861-7048 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

สกลนคร 7.โรงเรยีนผุ้สงูอำยตุ ำบลวฒันำ* พ.ค.-60 120 ศพอส.ต าบลวฒันา
ระดบัด*ี

น.ส.สุรีรัตน์ วงศ์อนันต์ 
โทร : 062-198-5998

เทศบาลต าบลวฒันา

สกลนคร 8.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.ดอนเขอืง* ส านักงานเทศบาลต าบลดอนเขอืง 
5246 หมูท่ี ่10 ต.แวง อ.สวา่งแดน
ดิน จ.สกลนคร 47240

สกลนคร 9.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.ท่ำแร่* ส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่ 205 
หมูท่ี ่8 ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.
สกลนคร 4723

สกลนคร 10.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.นำซอ* ส านักงานเทศบาลต าบลนาซอ 125 
หมูท่ี ่10 ต.นาซอ 
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

สกลนคร 11.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.หนองกวั่ง* องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกวั่ง 
หมูท่ี ่1 ต.หนองกวั่ง 
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140

สกลนคร 12.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.ปลำโหล* ส านักงานเทศบาลต าบลปลาโหล 
หมูท่ี ่4 ต.ปลาโหล 
อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 47150
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สกลนคร 13.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.ไฮหยอ่ง* ส านักงานเทศบาลต าบลไฮหยอ่ง 

162 หมูท่ี ่12 ต.ไฮหยอ่ง 
อ.พงัโคน จ.สกลนคร 47160

สกลนคร 14.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.โพนแพง* ส านักงานเทศบาลต าบลโพนแพง 
หมูท่ี ่7 ต.โพนแพง 
อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร 47170

สกลนคร 15.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.กุดไห* ส านักงานเทศบาลต าบลกดุไห 57 
หมูท่ี ่1 ต.กดุไห อ.กดุบาก จ.
สกลนคร 47180

สกลนคร 16.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.สรำ้งค้อ* ส านักงานเทศบาลต าบลสร้างค้อ 9 
หมูท่ี ่11 ต.สร้างค้อ อ.ภพูาน จ.
สกลนคร 47180

สกลนคร 17.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.กุสมุำลย์* ส านักงานเทศบาลต าบลกสุุมาลย ์
333 หมูท่ี ่1 ต.กสุุมาลย ์
อ.กสุุมาลย ์จ.สกลนคร 47210

สกลนคร 18.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.บำ้นโพน* ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโพน 
124 หมูท่ี ่9 ต.บ้านโพน 
อ.โพนนาแกว้ จ.สกลนคร 47230

สกลนคร 19.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.บงึทวำย* องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย 
340 หมูท่ี ่7 ต.บึงทวาย 
อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260

สกลนคร 20.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.นิคมน้ ำอูน* องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมน้ าอนู
 หมูท่ี ่8 ต.นิคมน้ าอนู 
อ.นิคมน้ าอนู จ.สกลนคร 47270
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สกลนคร 21.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.หนองปลงิ* องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง

 หมูท่ี ่5 ต.หนองปลิง 
อ.นิคมน้ าอนู จ.สกลนคร 47270

สกลนคร 22.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.เจรญิศิลป์* ส านักงานเทศบาลต าบลเจริญศิลป์ 
444 หมูท่ี ่2 ถนน สวา่ง-นาบัว 
ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
 47290

สกลนคร 23.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.มาย (สถ.) 570 อบต.มาย

สกลนคร 24.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.กดุบาก

สุรินทร์ 1.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลบักได
“สูงวยัอยา่งมีคุณค่า ชราอยา่งมี
คุณภาพ”

2559 100  องค์การบริหารส่วนต าบลบักได วา่ที ่ร.ต.สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ
นายสุรศักด์ิ เกลียวเพยีร
จา่เอกสุระไกร เหลาค า

วา่ที ่ร.ต. สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ โทร. 
086-4651968
นายสุรศักด์ิ เกลียวเพยีร โทร. 
095-6167227
นางสุรศักด์ิ เกลียวเพยีร โทร.  

สุรินทร์ 2.โรงเรยีนผุ้สงูอำยเุทศบำลต ำบล
กันตวจระมวล จ.สรุนิทร ์*

11-ม.ค.-60 ทีท่ าการเทศบาลต าบลกนัตวจระมวล
 อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์

จ านวนนักเรียน 65 คน นางสาวพชัรี สายวงศ์
085-104-0482

สุรินทร์ 3.โรงเรยีนผุ้สงูอำยเุทศบำลเมอืง
สรุนิทร์*

7-ก.พ.-60 ป้องประชุมอาคารป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ทีท่ าการเทศบาล
เมืองสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จงัหวดัสุรินทร์

จ านวนนักเรียน 50 คน นางศิวนาถ เจริญศิริ
088-582-6149

สุรินทร์ 4.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.หนองสนิท
(สถ.)

510 อบต.หนองสนิท

สุรินทร์ 5.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.เมืองบัว (สถ.) 210 อบต.เมืองบัว
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สุรินทร์ 6.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.บ้านจารย ์

(สถ.)
40 อบต.บ้านจารย์

หนองคาย 1.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลบ้านเด่ือ 4-พ.ค.-59 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ 
หมูท่ี ่3

อบต.บ้านเด่ือ ม.2 ต.บ้านเด่ือ อ.
ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
จ านวน นักเรียน 105 คน

นางลัคเณ โสภาพร 087-425-7763
นางสาวสุมาลี คนซ่ือ 093-325-8694

หนองคาย 2.โรงเรียนผุ้สูงอายเุทศบาลต าบลหนอง
สองหอ้ง

3-มี.ค.-60 345 ต าบลค่าบกหวาน อ.เมือง จ.
หนองคาย

เทศบาลต าบลหนองสองหอ้ง 345
 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.
หนองคาย 43100
จ านวนนักเรียน 120 คน

นายธรีภทัร์ สุขเจอื 085-010-9395

หนองคาย 3.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองหลวง 28-ส.ค.-59 อบต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.
หนองคาย

อบต.หนองหลวง ต.หนองหลวง อ.
เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120
จ านวนนักเรียน 417 คน

นายอฒัพล สุขรักษา 087-215-0803 
และ 083-361-6417

หนองคาย 4.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบรมพฒันา
คุณภาพชีวติ

520 อบต.โพธิ์ตาก

หนองคาย 5.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลเซิม* 12 ต.ค. 59 66 หอ้งประชุม ศพอส.เซิม อบต.เซิม ต.เซิม อ.โพนพสัิย จ.
หนองคาย 43120

นายพเิชษฐ์พงศ์ อายนุันท์ 
081-762-793

หนองบัวล าภู 1.โรงเรียนผู้สูงอายโุรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโนนคูณ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านโนนคูณ ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.
หนองบัวล าภู

นางกญัณิกา  สุมาลี นักวชิาการ
สาธารณสุขช านาญการ

อบต.บ้านขาม อ.เมือง นายวนัชัย  
ธรรมสุจริต  โทร. 08 6234 6194

หนองบัวล าภู 2.โรงเรยีนผู้สงูอำยจุังหวดั
หนองบวัล ำภ ู*

รพ.สตโนนคูณ ต.บ้านขาม
อ.เมือง จ.หนองบัวล าภ ู39000

นายมงคล สุมาลี โทร.086-2203727

หนองบัวล าภู 3.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.นางกลาง (สถ.) 117 อบต.นากลาง
อ านาจเจริญ 1.โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายเุทศบาล

ต าบลพนา
2559 ศาลาสร้างสุข ต.พนา อ.พนา         

จ.อ านาจเจริญ
วา่ทีพ่นัตรี (เผชิญลาภ อนิทร
จนัทร์) นายกเทศมนตรีต าบลพนา

ส านักงานเทศมบาลต าบลพนา ถ.ดา
โรจน์  
อ.พนา จ.อ านาจเจริญ โทร. 
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อ านาจเจริญ 2.โรงเรียนผู้สูงอายนุาผาง 2559 85 วดัศรีปุณณนิมิตร บ้านนาผาง      

ต.หว้ย อ.ปทุมราชวงศา จ.
อ านาจเจริญ

นางล าดวน มัน่คง (ขา้ราชการครูบ านาญ)พระอาจารยม์หาสมควร สิริจนัโท 
เจา้อาวาสวดัศรีปุณณนิมิตร

อ านาจเจริญ 3.โรงเรียนผู้สูงอาย ุบ้านตาดใหญ่ (สถ.) 60 ทต.หว้ย
อ านาจเจริญ 4.โรงเรียนผู้สูงอาย ุบ้านหว้ย (สถ.) 80 ทต.หว้ย
อ านาจเจริญ 5.โรงเรียนผู้สูงอาย ุบ้านหนองสะโน 

(สถ.)
62 ทต.หว้ย

อ านาจเจริญ 6.โรงเรยีนผู้สงูอำยนุำยม* 2559 ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายนุายม (ศพอส.นายม)

นางละม่อม มรกตเขยีว พยาบาลวชิาชีพช านาญการโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนายม 
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

อ านาจเจริญ 7.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านนาป่าแซง 2559 วดัอดุรมงคล นายณรงค์ รุ่งเรือง นักพฒันา
ชุมชน 086-7636408

สงน.เทศบาลนาป่าแซง อ.ปทุมราช
วงศา 
จ.อ านาจเจริญ โทร. 045-465275

อ านาจเจริญ 8.โรงเรียนผู้สูงอายโุนนโพธิ์ 2559 ศาลากลางบ้านโนนโพธิ์ นางขา่ย นนทบุตร อบต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 
โทร. 045-465275,045-524013

อ านาจเจริญ 9.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.พระเหลำ* ส านักงานเทศบาลต าบลพระหลา 19
 หมูท่ี ่4 ต.พระเหลา 
อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 37180

อ านาจเจริญ 10.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.นำเวยีง* องค์การบริหารส่วนต าบลนาเวยีง 
หมูท่ี ่9 ต.นาเวยีง อ.เสนางคนิคม จ.
อ านาจเจริญ 37290

อ านาจเจริญ 11.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.เปอืย* ส านักงานเทศบาลต าบลเปือย 103 
หมูท่ี ่10 ต.เปือย อ.ลืออ านาจ จ.
อ านาจเจริญ 3700
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อ านาจเจริญ 12.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ทต.หนองขำ่* ส านักงานเทศบาลต าบลหนองขา่ 

หมูท่ี ่2 ต.หนองขา่ 
อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 
37110

อ านาจเจริญ 13.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.โคกก่ง* ส านักงานเทศบาลต าบลโคกกง่ หมูท่ี่
 1 ต.โคกกง่ 
อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 37210

อ านาจเจริญ 14.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุต.เค็งใหญ่* ส านักงานเทศบาลต าบลเค็งใหญ่ หมู่
ที ่9 ต.เค็งใหญ่ 
อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจริญ 37240

อดุรธานี 1.องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลนำพู่ * 2559 400 267 ม.1 ต.นาพู ่ อ.เพญ็ จ.อดุรธานี นายทองหอม  บุญรวม หวัหน้าส่วนสวสัดิการสังคม 
โทร. 087-2185254 042-219917

อดุรธานี 2.เทศบำลเมอืงหนองส ำโรง* 2559 ส านักงานเทศบาลเมืองหนองส าโรง 
89 หมูท่ี ่9 อ.เมืองอดุรธานี จ.
อดุรธานี 41000

นางสุดาภรณ์  ศรีหรัิญ หวัหน้าฝ่ายพฒันาชุมชน 
โทร. 089-6232448 042-930561

อดุรธานี 3.เทศบำลต ำบลกู่แก้ว* 2559 164 ม.5 ต.กู่แกว้ อ.กู่แกว้ จ.อดุรธานี นางนิรมล  ยิ่งยอด 
นายธงศธร  สรวงศิริ

หวัหน้าฝ่ายปกครอง โทร. 
098-5854279
นักพฒันาชุมชน โทร.082-2127123 
042-256191
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อบุลราชธานี 1.โรงเรยีนผู้สงูอำยนิุคมสรำ้งตนเองล ำ

โดมน้อย*
2558 ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริม

อาชีพต าบลนิคมสร้างตนเองล าโมน้อย
น.ส.วชัรี บุญทอ หวัหน้า
ส านักงานปลัด 089-4265528  

1.ส านักงานเทศบาลต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง
ล าโดมน้อย ต.นิคม อ.สิรินธร จ.
อบุลราชธานี 
2.ทีท่ าการนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย 
ต.นิคม อ.สิรินธร จ.อบุลราชธานี 
โทร.045-306141

อบุลราชธานี 2.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลนำเยยี* 2558 ส านักงานเทศบาลต าบลนาเยยี 234
 หมูท่ี ่8 ต.นาเยยี 
อ.นาเยยี จ.อบุลราชธานี 34160

นางเนาวราห ์ม่วงคราม 
นักพฒันาสังคม
ช านาญการ 045-366153อบุลราชธานี 3.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทม.พบิูลมังสาหาร 

(สถ.)
150 ทม.พบิูลมังสาหาร

อบุลราชธานี 4.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.โนนผ้ึง (สถ.) 110 อบต.โนนผ้ึง
อบุลราชธานี 5.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.สวา่ง (สถ.) 125 ทต.สวา่ง
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