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ทาํเนยีบองคกร
ชมรมดานผูสงูอาย ุพ.ศ. 2553

ภาคเหนอื

สาํนกัสงเสรมิและพทิกัษผูสงูอายุ
สาํนกังานสงเสรมิสวสัดิภาพและพทิกัษเดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสงูอายุ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย



คณะผูจดัทาํ นางสนุทร ี พวัเวส ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ
นางสาวรพพีรรณ  กลิน่เจรญิ ผูอํานวยการกลุมการสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ
นางสาวผึง้พนัธ  เผาจนิดา นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
นางสาวไกรฤกษ  ฤกษดี นักพัฒนาสังคม
นางสาววภิารตัน  วรรณเวช เจาหนาที่ประสานงานโครงการ

โดย สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ
สาํนกังานสงเสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษเดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสงูอายุ
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

ทีอ่ยู เลขที ่618/1 ถนนนคิมมกักะสนั เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2650 1887 , 0 2651 6904 , 0 2651 7796 ,
0 2654 6936 , 0 2651 6873 , 0 2650 1354
www.oppo.opp.go.th
E - mail : older@opp.go.th

พมิพที่ ชมุนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จาํกดั

ชือ่หนงัสอื ทาํเนยีบองคกร ชมรมดานผูสงูอาย ุพ.ศ. 2553
ภาคเหนอื



สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ  ไดจัดทําหนังสือทําเนียบองคกรดานผูสูงอายุ
พ.ศ. 2551  ขึน้เพือ่มอบใหกบัหนวยงานและองคกรทีท่าํงานเกีย่วของกบัผูสงูอาย ุ  ผลปรากฏวา
หนงัสอืดงักลาวเปนประโยชนอยางยิง่ในการประสานงานระหวางองคกรตางๆ เนือ่งจากองคกร  ชมรม
ทีท่าํงานดานผูสงูอายมุจีาํนวนเพิม่มากข้ึนและบางสวนไดมกีารเปลีย่นแปลง  ผูบรหิารองคกรและ
ทีอ่ยูขององคกร  สาํนกัสงเสรมิและพทิกัษผูสงูอาย ุ จงึไดจดัทาํหนงัสอืทาํเนยีบองคกร  ชมรมดาน
ผูสงูอาย ุ พ.ศ. 2553  ขึน้โดยปรบัปรงุขอมลูทาํเนยีบองคกร  ชมรมดานผูสงูอาย ุ ใหเปนปจจบุนั
มากยิง่ข้ึน  ซึง่ไดรบัความรวมมืออยางดียิง่  จากสาขาสมาคมสภาผูสงูอายแุหงประเทศไทยฯประ
จาํจงัหวดั  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั  สาํนกังานสงเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัจงัหวดั   สาํนกังานเทศบาล  องคการบรหิารสวนจงัหวดั  องคการบรหิารสวนตาํบล  ตางๆ
ทีก่รณุาใหขอมลูทีเ่ปนประโยชน คณะผูจดัทาํ ขอขอบคณุองคกรหนวยงานและผูทีเ่กีย่วของทกุทาน
ทีม่สีวนทาํใหการจดัทาํหนงัสอืทาํเนยีบองคกร  ชมรมดานผูสงูอาย ุ พ.ศ. 2553  สาํเรจ็ลลุวงไปได
ดวยดมีา  ณ  โอกาสนี ้  และหวงัเปนอยางยิง่วาหนงัสอืดงักลาว  จะเปนประโยชนตอหนวยงาน
องคกร  ทีท่าํงานเกีย่วของในสงเสรมิและพฒันางานดานผูสงูอาย ุ  ตลอดจนอาํนวยความสะดวก
ในการประสานความรวมมอืระหวางองคกรเครอืขายผูสงูอายดุวยตอไป

สาํนกัสงเสรมิและพทิกัษผูสงูอายุ
กนัยายน  2553
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ÊÒÃºÑ-
หนา

หนวยงานองคกรดานผูสงูอาย ุ(ภาคเหนอื)
จงัหวดักาํแพงเพชร

จงัหวดัเชยีงราย

จงัหวดัเชยีงใหม

จงัหวดัตาก

จงัหวดันครสวรรค

จงัหวดันาน

จงัหวดัพะเยา

จงัหวดัพจิติร

จงัหวดัพษิณโุลก

จงัหวดัเพชรบรูณ

จงัหวดัแพร

จงัหวดัแมฮองสอน

จงัหวดัลาํปาง

จงัหวดัลาํพูน

จงัหวดัสโุขทยั

จงัหวดัอตุรดติถ

จงัหวดัอทุยัธานี

1

10

14

46

62

87

89

91

100

120

138

147

149

182

223

246

266
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ชมรมผูสงูอายบุานหนิดาด
สถานอีนามยัหนิดาด  ม.1  ต.หนิดาด
อ.ปางศลิาทอง  จ.กาํแพงเพชร  62120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัแขม
สถานอีนามยับอทอง  ม.8  ต.วงัแขม
อ.คลองขลงุ  จ.กาํแพงเพชร  62120

ชมรมผูสงูอายบุานชืน่
โรงพยาบาลลานกระบอื อ.ลานกระบอื
จ.กาํแพงเพชร  62170

ชมรมผูสงูอายบุานสองตาแล
สถานีอนามัยสองตาแล อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กาํแพงเพชร  62140

ชมรมผูสงูอายบุานศรไีพศาล
90  ม.3  ต.ปางมะคา
อ.ขาณวุรลกัษบรุ ี จ.กาํแพงเพชร  62140

ชมรมผูสงูอายบุานหนองชมุแสง
สถานอีนามยัหนองชมุแสง  ม.8
ต.วงัชะพล ู อ.ขาณวุรลกัษบรุี
จ.กาํแพงเพชร  62140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลยางสงู
ม.3  บานกลวย  ต.ยางสงู
อ.ขาณวุรลกัษบรุ ี จ.กาํแพงเพชร  62130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลเกาะตาล
สถานอีนามยัถนนตารอด  ม.2
ต.เกาะตาล  อ.ขาณวุรลกัษบรุี
จ.กาํแพงเพชร  62130

ชมรมผูสงูอายปุากคลองลาน
สถานอีนามยัปากคลองลาน  ม.4
ต.คลองลานพฒันา  อ.คลองลาน
จ.กาํแพงเพชร  62180

นายสรุจติร  หงษเขยีว

นายโกศล  โพธิส์งฆ

นายฉาย  มแีกว

นายชิน้  อนิทรโพธิ์

นายสบุนิ  จตุรทศิ

นายอาํไพ  พรหมจนัทร

นายประเสรฐิ  โพธิว์ติ

นายแบน  สวุรรณ

นายบญุสง เซยีขนุทด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

889

120

198

119

160

203

171

389

220

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ชมรมผูสงูอายบุานวงัไทร
58  ม.9  ต.วงัไทร  อ.คลองขลงุ
จ.กาํแพงเพชร  62120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลคลองสมบรูณ
สถานอีนามยัหนองผกัหวาน
ต.คลองสมบรูณ  อ.คลองขลงุ
จ.กาํแพงเพชร  62120

ชมรมผูสงูอายบุานถาวรวฒันา
สถานอีนามยัถาวรวฒันา
อ.ทรายทองวฒันา  จ.กาํแพงเพชร  62190

ชมรมผูสงูอายตุาํบลลานดอกไม
สถานีอนามัยลานดอกไม
กิง่ อ.โกสมัพนีคร  จ.กาํแพงเพชร  62000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลคลองน้าํไหล
73  ม.1  ต.คลองน้าํไหล
อ.คลองลาน  จ.กาํแพงเพชร  62180

ชมรมผูสงูอายดุอนโคง
บานสระตาพรม  ม.1  ต.ดอนแตง
อ.ขาณวุรลกัษบรุ ีจ.กาํแพงเพชร  62140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลเทพนคร
สถานอีนามยับานมะกอกหวาน
ต.เทพนคร อ.เมอืง
จ.กาํแพงเพชร  62000

ชมรมผูสงูอายหุนองนกชมุ
สถานอีนามยัหนองนกชมุ
อ.ทรายทองวฒันา  จ.กาํแพงเพชร  62190

ชมรมผูสงูอายขุาน้าํเพชร
วดัเขาน้าํเพชร  ม.6  ต.คลองแมลาย
อ.เมอืง  จ.กาํแพงเพชร  62000

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัคลองดู
สถานอีนามยัคลองดู  ม.8  ต.อางทอง
อ.เมอืง  จ.กาํแพงเพชร  62000

นายสมพงษ  เสาวมาลย

นายจา  นุมเด่ือ

นายประสทิธิ ์ กรรณโสภา

นายชบุ  กาญจนจนัทร

นางศรวีรรณ  ทองนนัชยั

นายพฒัน  เถาวโท

นายบาํรงุ  จนีสคีง

นางสาํอางค  ศรยีางนอก

นายทนิ  อยูยนื

นายสมัฤทธิ ์ ฉมิพาลี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150

78

190

330

1,120

322

232

177

124

228
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ชมรมผูสงูอายบุานทาพทุรา
สถานอีนามยัทาพทุรา ต.โกสมัพี
กิง่ อ.โกสมัพนีคร  จ.กาํแพงเพชร  62000

ชมรมผูสงูอายบุานหนองแต
ม.2  บานหนองแตน  ต.โกสมัพี
กิง่อ.โกสมัพนีคร  จ.กาํแพงเพชร  62000

ชมรมผูสงูอายบุานคลองลกึ
ม.5  บานคลองลกึ  ต.ทรงธรรม
อ.เมอืง  จ.กาํแพงเพชร  62000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัชะโอน
สถานอีนามยัวงัชะโอน  ม.9
ต.วงัชะโอน  อ.บงึสามคัคี
จ.กาํแพงเพชร  62210

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัหวัถนน
สถานอีนามยัหวัถนน  ม.5   ต.หวัถนน
อ.คลองขลงุ   จ.กาํแพงเพชร  62120

ชมรมผูสงูอายสุงเคราะหราษฎร
71  ม.10   ต.บงึสามคัค ี  อ.บงึสามคัคี
จ.กาํแพงเพชร  62210

ชมรมผูสงูอายสุอมอสาํราญ
สอมอสาํราญ   ม.15  ต.อางทอง  อ.เมอืง
จ.กาํแพงเพชร  62000

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัปากอาง
สถานอีนามยัปากอาง  ต.อางทอง
อ.เมือง   จ.กาํแพงเพชร  62000

ชมรมผูสงูอายบุานหนองผกับุง
วดัเทพนมิติ  ม.14  ต.คลองลานพฒันา
อ.คลองลาน  จ.กาํแพงเพชร  62180

ชมรมผูสงูอายบุานคลองน้าํไหลใต
วดัคลองน้าํไหลใต  ม.3  ต.คลองลาน
อ.คลองลาน   จ.กาํแพงเพชร  62180

นายมะล ิ  วงษอนิทร

นายสมควร   เพชรรัตน

นางรส   ไผทรดนิ

นายสวุรรณ   จาํปาทอง

นายลอม   หมอนองิ

นายนยิม   ไวกสกิรณ

นายศริ ิ  นชุมา

นายเขยีว   จาคคาํ

นายทองเลือ่น สมีาตา

นายบญุมา   กจิขนุทด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

371

284

75

396

412

538

180

120

60

120

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัโกสมัพี
สถานอีนามยัโกสมัพ ี กิง่ อ.โกสมัพนีคร
จ.กาํแพงเพชร  62000

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยักระโดนเตีย้
สถานอีนามยักระโดนเตีย้  ม.7
ต.วงัไทย   อ.คลองขลงุ
จ.กาํแพงเพชร  62120

ชมรมผูสงูอายบุานคลองมดแดง
สถานอีนามยัคลองมดแดง
ต.โปงน้าํรอน  อ.คลองลาน
จ.กาํแพงเพชร  62180

ชมรมผูสงูอายบุานคลองเตย
ศาลาเอนกประสงคบานคลองเตย
ม.9  ต.คลองลานพฒันา
อ.คลองลาน  จ.กาํแพงเพชร  62180

ชมรมผูสงูอายบุานทาขามสามัคคี
วดัทาขามสามคัค ี  ม.5
ต.คลองลานพฒันา  อ.คลองลาน
จ.กาํแพงเพชร  62180

ชมรมผูสงูอายบุานเลงิกะพงษ
วนัเลงิกะพงษ  ม.6  ต.คลองลานพฒันา
อ.คลองลาน  จ.กาํแพงเพชร  62180

ชมรมผูสงูอายบุานสวนสม
ศาลาเอนกประสงคบานสวนสม
ม.2  ต.คลองลานพฒันา
อ.คลองลาน  จ.กาํแพงเพชร  62180

ชมรมผูสงูอายบุานกะเหรีย่งน้าํตก
วนัเทพพฒันาราม  ม.18
ต.คลองลานพฒันา  อ.คลองลาน
จ.กาํแพงเพชร  62180

ชมรมผูสงูอายกุาํแพงเพชร
ทีว่าการอาํเภอ (เกา)  อ.เมอืง
จ.กาํแพงเพชร  62000

นายจรสั  วารินทร

นายสมพงษ   เสาวมาลย

นายสมทิ   แขง็สารกิจิ

นายเจยีมจนัทร   เกยีรตคิณุโกสยี

นายนเิวศ   คนเพยีร

นายสมนกึ   ยนืยง

นายบญุชวย ลมไพรี

นายกลา   แกวสงค

นางจนัทรธร  ลาภสนาเปรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160

140

51

166

68

118

96

68

453
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลคลองขลงุ
โรงพยาบาลคลองขลงุ   อ.คลองขลงุ
จ.กาํแพงเพชร  62120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัชะพลู
ต.วงัชะพล ู ม.11  อ.ขาณวุรลกัษบรุี
จ.กาํแพงเพชร  62140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลนครชมุ
ต.นครชมุ  อ.เมอืง
จ.กาํแพงเพชร  62000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลเพชรชมภู
สถานอีนามยับานเกาะรากเสยีด
ต.เพชรชมภ ู กิง่ อ.โกสมัพนีคร
จ.กาํแพงเพชร  62000

ชมรมผูสงูอายบุานโพธิพ์ฒันา
สถานอีนามยับานโพธิพ์ฒันา  ม.9
ต.คณฑ ี อ.เมอืง  จ.กาํแพงเพชร  62000

ชมรมผูสงูอายบุานคลองลาน
สถานอีนามยัคลองลาน  ม.1
ต.คลองลานพฒันา  อ.คลองลาน
จ.กาํแพงเพชร  62180

ชมรมผูสงูอายตุาํบลโพธิท์อง
420  ม.3  บานทาขึน้  ต.โพธิท์อง
อ.ปางศลิาทอง  จ.กาํแพงเพชร  62120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลคลองแมลาย
สถานอีนามยับานยางเรยีง
ต.คลองแมลาย  อ.เมอืง
จ.กาํแพงเพชร  62000

ชมรมผูสงูอายบุานโนนสมบรูณ
สถานอีนามยัโนนสมบรูณ
ต.โกสมัพ ี กิง่ อ.โกสมัพนีคร
จ.กาํแพงเพชร  62000

นายบญุสบื  คงพาลา

นายบณุสง  ราชกจิ

นายมานพ  ศริไิพบรูณ

นายบญุม ี นนทศรี

นายสงิหโต  อภยัทอง

นายประวทิย  ประสาทเกษการณ

นายสงิหทอง  ดวงรัตน

นายประยรู  ชืน่ศริิ

นายส ี แนววเิศษ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

706

294

414

350

250

479

775

145

76

39

40

41

42

43

44

45

46

47
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นายทองสขุ  บึง้ซาย

นายสมบรูณ  เวพัฒนารกัษ

นายเพชร  พมิพา

นายจมู  พรมกัณฑ

นายจนัทร  โคตรขม

นายสาํรวย  เสดามรรค

นายทองสขุ  เขตวทิย

นายจาํเริญ  ชอชัน้

นายอดุม  อาจศรรีตัน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350

191

171

532

532

240

358

61

152

48

49

50

51

52

53

54

55

56

ชมรมผูสงูอายแุสนสขุสามคัคี
สถานอีนามยัวงัตะเคยีน  ม.5
ต.อางทอง  อ.เมอืง
จ.กาํแพงเพชร  62000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลดอนแตง
สถานอีนามยัดอนแตง  หมู  4
ต.ดอนแตง  อ.ขาณวุรลกัษบรุี

จ.กาํแพงเพชร  62140
ชมรมผูสงูอายตุาํบลโคงไผ
สถานอีนามยัโคงไผ  ม.3  ต.โคงไผ

อ.ขาณวุรลกัษบรุ ี จ.กาํแพงเพชร  62140
ชมรมผูสงูอายบุานบงึสาํราญ
สถานอีนามยับงึสาํราญ  ม.8

ต.ถาวรวฒันา  อ.ทรายทองวฒันา
จ.กาํแพงเพชร  62190
ชมรมผูสงูอายตุาํบลทุงทราย
สถานอีนามยัทุงทอง  ม.5  ต.ทุงทอง
อ.ทรายทองวฒันา  จ.กาํแพงเพชร  62190
ชมรมผูสงูอายตุาํบลบอถ้าํ
สถานอีนามยับอถ้าํ  ม.3  ต.บอถ้าํ
อ.ขาณวุรลกัษบรุ ี จ.กาํแพงเพชร  62140
ชมรมผูสงูอายบุานทุงทราย
วดัแกวศรวีไิล  ม.10   ต.ทุงทราย
อ.ทรายทองวฒันา  จ.กาํแพงเพชร  62190
ชมรมผูสงูอายบุานหนองทอง
วดับานหนองทอง  ม.1  ต.หนองทอง
อ.ไทรงาม  จ.กาํแพงเพชร  62150
ชมรมผูสงูอายบุานหนองแมแตง
สถานอีนามยัหนองแมแตง  ม.1
ต.หนองแมแตง  อ.ไทรงาม
จ.กาํแพงเพชร  62150
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลพานทอง
สาํนกังานสาธารณสขุบอแกว  ม.8
ต.พานทอง  อ.ไทรงาม
จ.กาํแพงเพชร  62150

ชมรมผูสงูอายบุานวงัโขม
ศนูยเลีย้งเดก็บานวงัโขม  ม.2
ต.หนองคลา  อ.ไทรงาม
จ.กาํแพงเพชร  62150

ชมรมผูสงูอายบุานมหาชยั
สาํนกังานสาธารณสขุทุงมหาชยั  ม.1
ต.มหาชยั  อ.ไทรงาม  จ.กาํแพงเพชร  62150

ชมรมผูสงูอายบุานโนนโหญ
สถานอีนามยัโนนโหญ  ม.6
ต.หนองทอง  อ.ไทรงาม
จ.กาํแพงเพชร  62150

ชมรมผูสงูอายบุานแมยือ้
วดัฑฆีาการาม   ม.8  ต.หนองไมกอง
อ.ไทรงาม  จ.กาํแพงเพชร  62150

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลคลองแมลาย
94  ม.3  ต.คลองแมลาย  อ.เมือง
จ.กาํแพงเพชร  62000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาขนุราม
สถานอีนามยับานใหม  ม.2
ต.ทาขนุราม   อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  62000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัตะแบก
สถานอีนามยัวงัตะแบก  87/1  ม.5
ต.วงัตะแบก  อ.พรานกระตาย
จ.กาํแพงเพชร  62110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลคลองพไิกร
สถานอีนามยัคลองพไิกร  ม.2
ต.คลองพไิกร  อ.พรานกระตาย
จ.กาํแพงเพชร  62110

นายพชิติ  เทิง้ดวง

นายคาํกา  สโุพธิ์

นายแกะ  เหมอืนทองดี

นายบวัล ี หมอมสีขุ

นายสงวน  ไพโรจน

นายสาํเนยีง  ดวงตะวงษ

นายเยน็  บญุจบูตุร

นายวาร ี เกตมีุ

นายอาํพร  ชางสงเนนิ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

404

73

76

252

96

145

720

67

105

57

58

59

60

61

62

63

64

65
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66

67

68

69

70

71

72

73

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองโสม
สถานอีนามยัหนองโสม  ม.3
ต.เขาครีสิ  อ.พรานกระตาย
จ.กาํแพงเพชร  62110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาไม
สถานอีนามยัทาไม  ม.1  ต.ทาไม
อ.พรานกระตาย  จ.กาํแพงเพชร  62110

ชมรมผูสงูอายวุงับวั
447  ม.3  ต.วงับวั  อ.คลองขลงุ
จ.กาํแพงเพชร  62120

ชมรมผูสงูอายบุานเพชรเจรญิ
สถานอีนามยัเพชรเจรญิ  ม.3
ต.ปางตาไว  อ.ปางศลิาทอง
จ.กาํแพงเพชร  62120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองหลวง
สถานอีนามยัหนองหลวง
อ.ลานกระบอื  จ.กาํแพงเพชร  62170

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัหามแห
สถานอีนามยัหามแห  161
ต.วงัหามแห  อ.ขาณวุรลกัษบรุี
จ.กาํแพงเพชร  62140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทรงธรรม
สถานอีนามยัสหกรณ  ม.3
ต.ทรงธรรม  อ.เมอืง
จ.กาํแพงเพชร  62000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลระหาน
อาคารสภาตาํบลหลงัเกา  154/1  ม.7
ต.ระหาน   อ.บงึสามคัคี
จ.กาํแพงเพชร  62210

นายหมง  เสภา

นายสาํเภา  ทัง่ทอง

นายอบุล  เสมอืนโพธิ์

นายสอน  ทองออน

นายยนื  ไกรตะโม

นายประภาส  เพง็ภู

นายสงา  รอดหลง

นายลาย  อิม่ใจ

-

-

-

-

-

-

-

-

200

126

773

57

157

310

742

432



9·íÒà¹ÕÂºÍ§¤•¡ÃªÁÃÁ´ŒÒ¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È.2553

ÅíÒ´Ñº·Õè Ë¹‹ÇÂ§Ò¹/Í§¤•¡Ã/·ÕèÍÂÙ‹ ª×èÍ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹/·ÕèÍÂÙ‹ â·ÃÈÑ¾·•/â·ÃÊÒÃ ÊÁÒªÔ¡ (¤¹)

¨Ñ§ËÇÑ́ ¡íÒá¾§à¾ªÃ

ชมรมผูสงูอายบุานโนนทนั
สถานอีนามยัโนนทนั  ม.8
ต.หวัถนน  อ.คลองขลงุ
จ.กาํแพงเพชร  62120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทามะเขอื
สถานอีนามยัทามะเขอื  ม.2
ต.ทามะเขอื  อ.คลองขลงุ
 จ.กาํแพงเพชร62120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัยาง
บานวงัยาง   อ.คลองขลงุ
จ.กาํแพงเพชร  62120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมลาด
ม.2   ต.แมลาด   อ.คลองขลงุ
จ.กาํแพงเพชร  62120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาพทุรา
358  ม.3  ต.ทาพทุรา  อ.คลองขลงุ
จ.กาํแพงเพชร  62120

-

-

-

-

-

147

426

393

450

581

74

75

76

77

78
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

ชมรมผูสงูอายตุาํบลเวยีง
ต.เวยีง  อ.เทงิ  จ.เชียงราย  57160

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสถาน
ต.สถาน  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย  57140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลศรดีอนชยั 1
ต.ศรดีอนชยั 1  อ.เชยีงของ
จ.เชยีงราย  57140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลศรดีอนชยั 2
ต.ศรดีอนชยั 2 อ.เชยีงของ
จ.เชยีงราย  57140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลศรดีอนชยั 3
ต.ศรดีอนชยั 3  อ.เชยีงของ
จ.เชยีงราย  57140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลครึง่
ต.ครึง่  อ.เชยีงของ  จ.เชียงราย  57140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบญุเรอืง
ต.บญุเรอืง  อ.เชยีงของ  จ.เชยีงราย  57140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหวยซอ
ต.หวยซอ  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย  57140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลรมิโขง
ต.รมิโขง  อ.เชยีงของ  จ.เชยีงราย  57140

ชมรมผูสงูอายบุานโจโก ดอนมหาวนั
ต.ดงมหาวนั  อ.เวียงชยั  จ.เชียงราย  57210

ชมรมผูสงูอายบุานรองบง หมู 2
ต.โยนก  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  57150

ชมรมผูสงูอายบุานเวยีงเหนอื
บานเวยีงเหนอื ม.2  ต.เวยีง  อ.เชียงแสน
จ.เชยีงราย  57150

นายทองด ี ดวงสนทิ

นายเสาร  ปาละบญุมา

นายอนิสม  วงศชยั

นายเปลีย่น  เชอืเมอืงพาน

นายบญุผาย  พนัใจลอื

นางจนัตา  พทิกัษสรุยิา

นายบญุมา  ไชยมะงวั

นายนเิวศ  ผลากอง

นายประสงค  หตุะปาน

นายอนิวนั  ตยิะธะ

นายจาํรสั  ไชยประเสรฐิ

นายพน  ทาลงักา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

746

956

508

232

153

746

626

1,082

340

72

94

330
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ชมรมผูสงูอายบุานเวยีงใต
บานเวยีงใต  ม.3 ต.เวยีง  อ.เชยีงแสน
จ.เชยีงราย  57150

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอดอยหลวง
22 ม.1  ต.หนองปากอ  อ.ดอยหลวง
จ.เชยีงราย  57150

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอปาแดด
209 ม.12 ต.ปาแงะ  อ.ปาแดด
จ.เชยีงราย  57190

ชมรมผูสงูอายตุาํบลเมอืงพาน
อ.พาน  จ.เชยีงราย  57120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลมวงคาํ
อ.พาน  จ.เชยีงราย  57120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปาหุง
อ.พาน  จ.เชยีงราย  57120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมเยน็
อ.พาน  จ.เชยีงราย  57120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทานตะวนั
อ.พาน  จ.เชยีงราย  57120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสนักลาง
อ.พาน  จ.เชยีงราย  57120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทรายขาว
อ.พาน  จ.เชยีงราย  57120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมออ
อ.พาน  จ.เชยีงราย  57120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสนัมะเคด็
อ.พาน  จ.เชยีงราย  57120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลธารทอง
อ.พาน  จ.เชยีงราย  57120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหวังม
อ.พาน  จ.เชยีงราย  57120

นายมานติย  ไชยกติติ

นายแกว  สวุรรณ

นายพงษเทพ  ออมสนิ

นางพวงทอง  วนจิกลวริยิะ

นายเศวต  จนีะบญุเรอืง

นายดเิรก  อูทอง

นายสวุรรณ  ทพิยแสนคาํ

นายเจรญิ  เชือ้เมอืงพาน

นายสงิหคาํ  วรีะวรรณ

นายจนัทร  ทาสรุนิทร

นายแกว  ใจยา

นายสพุจน  ใจมลู

นายณรงค  ชยัสมบตัิ

นายอิน่แกว  แปงใจ

-

081-4737394

084-62-15491

053-659183

053-658602

089-8527982

053-957352

083-0203571

086-7329335

089-2618732

089-9521960

086-1793489

083-8691584

085-0292514

430

2,360

2,996

2,406

1,242

940

714

791

1,087

1,076

1,189

1,018

786

854

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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28

29

30

31

32

33

34

36

37

38

39

40

นายอิน่แกว  เลารตัน

นายบญุลบ  ดวงวรรณา

นายศรนีวล  อปุนนัท

นายเงนิ  บญุเรอืง

นายกฤษนยั  ชาตชินะกลุ

นายบญุม ี  ปญญาพพิฒันสกลุ

นางสาวอรพนิ  พวงมาลยั

นางบวัมนั  ชมพู

นางจนัทรจริา  ปากหวาน

นายดวง  เชยีงคาํ

นายด ี อนิตบิ

นายอาย  ตาคาํ

089-5300599

053-723202

081-2542536

-

089-9862705

053-763248

053-767144

053-763248

084-8940525

081-8859278

086-6587157

-

699

806

821

382

20

922

406

1,032

94

23

51

87

ชมรมผูสงูอายตุาํบลเจรญิเมอืง
อ.พาน  จ.เชยีงราย  57120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสนัตสิขุ
อ.พาน  จ.เชยีงราย  57120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลดอยงาม
อ.พาน  จ.เชยีงราย  57120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลเวยีงหาว
อ.พาน  จ.เชยีงราย  57120

ชมรมตมีดีบานสามแยกอกีอ หมู 24
ต.แมสลองใน  อ.แมฟาหลวง
จ.เชยีงราย  57110

ชมรมผูสงูอายแุละสวสัดกิาร
ต.เทอดไทย  อ.แมฟาหลวง
จ.เชยีงราย  57110

องคการบรหิารสวนตาํบลแมฟาหลวง
อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย   57110

ชมรมผูสงูอายบุานสนัตคิรี ีหมู 1
ต.แมสลองนอก  อ.แมฟาหลวง
จ.เชยีงราย  75110

ชมรมผูสงูอายบุานแมตาํ
192  ม. 4  ต.ทากอ  อ.แมสรวย
จ.เชยีงราย  57180

ชมรมบานปาหวาย
2  ม.2  ต.ศรถีอย  อ.แมสรวย
จ.เชยีงราย   57180

ชมรมผูสงูอายบุานสนัธาตุ
2 ม.2  ต.เจดยีหลวง   อ.แมสรวย
จ.เชยีงราย  57180

ชมรมผูสงูอายบุานทุงฟาผา
82  ม.7  ต. แมพรกิ   อ.แมสรวย
จ.เชยีงราย  57180
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ชมรมผูสงูอายบุานโปง
83 ม.10  ต.ปาแดด  อ.แมสรวย
จ.เชยีงราย  57180

ชมรมผูสงูอายบุานหวยสาน
บานหวยสาน ม.6  ต.แมสรวย อ.แมสรวย
จ.เชยีงราย  57180

ชมรมผูสงูอายบุานดอยชาง
70  ม.21  ต.วาวี  อ.แมสรวย
จ.เชยีงราย  57180

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอเวยีงชยั
ประธานชมรมผูสงูอาย ุอ.เวยีงชยั
ต.เวียงชยั  อ.เวยีงชยั  จ.เชยีงราย  7210

ชมรมหมอเมอืงลานนา
ต.ดอนศลิา  อ.เวียงชยั  จ.เชียงราย  7210

ชมรมผูสงูอายตุาํบลเมอืงชมุ
ต.เมอืงชมุ  อ.เวยีงชยั  จ.เชียงราย  57210

ชมรมผูสงูอายตุาํบลเวยีงชยั
ต.เวยีงชยั  อ.เวยีงชยั  จ.เชยีงราย  57210

ชมรมผูสงูอายตุาํบลเวยีงเหนอื
ต.เวยีงเหนอื  อ.เวยีงชยั  จ.เชียงราย  57210

นายเชาว  วงศสวสัดิ์

นายจาํนง  รนิคาํ

นายอากอ  แลเชอะ

นายคมภ  คดิรงัสรรค

พระอาจารยจาํปลี

นายปน  หนิใหญ

นายอนิคาํ  วงศนอย

นายละเอยีด  ปนแปง

-

084-4856794

-

081-8819224

086-9129775

082-1826148

081-1866399

086-7326129

49

65

45

-

-

-

-

-

41

42

43

44

45

46

47

48
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ชมรมผูสงูอายบุานปาขอยเหนอื
77   ม.1   ต.สนัผเีสือ้   อ.เมอืง
จ.เชยีงใหม  50300

ชมรมผูสงูอายบุานปาขอยใต
71   ม.2   ต.สนัผเีสือ้   อ.เมอืง
จ.เชยีงใหม  50300

ชมรมผูสงูอายบุานทา
45   ม.3   ต.สนัผเีสือ้   อ.เมอืง
จ.เชยีงใหม  50300

ชมรมผูสงูอายบุานรองออ
120   ม.4   ต.สนัผเีสือ้   อ.เมอืง
จ.เชยีงใหม  50300

ชมรมผูสงูอายบุานขวัโก
36/1   ม.5   ต.สนัผเีสือ้  อ.เมอืง
จ.เชยีงใหม  50300

ชมรมผูสงูอายบุานทาเดือ่
130   ม.6   ต.สนัผเีสือ้   อ.เมอืง
จ.เชยีงใหม  50300

ชมรมผูสงูอายบุานสนัทราย
40   ม. 8   ต.สนัผเีสือ้  อ.เมอืง
จ.เชยีงใหม  50300

ชมรมผูสงูอายบุานสนัผเีสือ้
75   ม.9   ต.สนัผเีสือ้   อ.เมอืง
จ.เชยีงใหม  50300

ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมเหยีะ
ศนูยเอนกประสงคผูสงูอาย ุ  ต.แมเหยีะ
อ.เมือง  จ.เชยีงใหม  50100

ชมรมผูสงูอายสุนัปาเลยีง
วดัสนัปาเลยีง   ต.หนองหอย  อ.เมอืง
จ.เชยีงใหม  50000

นางสมหมาย  วรรณศรี

นายสวสัดิ ์ ปญธญิา

นายเจรญิ  ทองตอง

นายถนอม  กลุนอก

นายจาํกดั  ตนันรา

นางบญุทอง  พรหมปญญา

นางฟองนวล  เจรญิสขุ

นายเฉลมิ  พรหมราช

นายประชญั  สงิหโทราช

นางพกิลุ  กลนัตรานนท
1/6   ม.4  ต.หนองหอย
อ.เมอืง  จ.เชยีงใหม  50000

-

081-1646035

086-034-7950

053-855216

087-3003183

053-115138

058-035181

053-260741

086-9305156

053-800708

70

150

111

64

60

57

78

55

30

150
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ชมรมผูสงูอายวุดัศรบีญุเรอืง
31/2  ม.3  ต.หนองหอย  อ.เมือง
จ.เชยีงใหม  50000

ชมรมผูสงูอายรุะดบัตาํบลปาแดด
ม.13  ต.ปาแดด  อ.เมอืง
จ.เชยีงใหม  50100

ชมรมผูสงูอายขุวงสิงห
ม.2  ต.ชางเผอืก  อ.เมอืง
จ.เชยีงใหม  50300

ชมรมผูสงูอายบุานเจด็ยอด
ม.2  ต.ชางเผอืก  อ.เมอืง
จ.เชยีงใหม  50300

ชมรมผูสงูอายบุานชางเคีย่น
ม.1  ต.ชางเผอืก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50300

ชมรมผูสงูอายหุนองฮอ
องคการบรหิารสวนตาํบลชางเผอืก
ต.ชางเผอืก  อ.เมอืง   จ.เชยีงใหม  50300

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลทาศาลา หมู  1
ม.1  ต.ทาศาลา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50000

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลทาศาลา หมู  2
ม.2  ต.ทาศาลา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50000

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลทาศาลา หมู  3
ม.3  ต.ทาศาลา  อ.เมอืง  จ.เชียงใหม  50000

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลทาศาลา หมู  4
ม.4  ต.ทาศาลา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50000

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลทาศาลา หมู  5
ม.5  ต.ทาศาลา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50000

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลสนัปาตอง
675  ม.1  ต.ยหุวา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

จาสบิตาํรวจเอกกนก  อนุใจจนิต
108    ม.1 ต.หนองหอย
อ.เมอืง จ.เชยีงใหม  50000

จ.ส.ท.อนิทสนธ  อุนเตจะ

นายโสภณ  โพทะยะ

นางจนัทรพลอย  บวัเปด

นายพนม  สขุดี

รต.อนนั  กนัมะโน

นางบญุศร ี หาญพทิกัษกลุ

นายวนิยั  ไชยยา

นายสรุส  พลิะกญัทา

นายวนิยั  จนัทรวจิติร

พ.ท.สนอง  ฝนถงึภมูิ

นายแพทยวโิรจน  ลอมศรี

053-282119

053-812381

053-212401

053-210089

053-327527

-

053-851048

053-240134

-

053-262030

089-5546871

081-6029809

70

26

374

94

173

312

136

156

74

59

99

553

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ชมรมผูสงูอายชุมุชนสนัปาตอง
200/1   ม.1   ต.ยหุวา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายชุมุชนหลงัตลาด
5-7   ม.10   ต.ยหุวา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายชุมุชนบานพกัปาไม
315/1   ม.14   ต.ยหุวา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายชุมุชนมะจาํโรง
434/1   ม.14   ต.ยหุวา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายชุมุชนชางกระดาษ
53  ม.1  ต.ทุงตอม  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายชุมุชนบานไร
73   ม.5   ต.ทุงตอม  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ศนูยจดัสวสัดกิารสงัคมและกลุมพึง่พา
องคการบรหิารสวนตาํบลบานกลาง
อ.สนัปาตอง จ.เชียงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานปวงสนกุ-รองธาร
บานปวงสนกุ  ม.1  ต.บานกลาง
อ.สนัปาตอง จ.เชียงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานทากาน
บานทากาน  ม.5  ต.บานกลาง
อ.สนัปาตอง จ.เชียงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานสนัหาว
บานสนัหาว  ม.7  ต.บานกลาง
อ.สนัปาตอง จ.เชียงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานใหมสามหลงั
บานใหมสามหลงั  ม.8  ต.บานกลาง
อ.สนัปาตอง  จ.เชยีงใหม  50120

นายอทุยั  บญุชืน่

นางวรรณนภา  เปยมยศศกัดิ์

นายสธุรรม  โพธิแ์กว

นายทองพนัธ  บญุทาวแกว

นายประสทิธิ ์ ชยัวฒุิ

นายบญุชวย  แกวเมอืงมลู

นายเทยีนพนั  ปญญา

นายหลา  เรอืนคาํมา

นายสนทิ  ศรตีาลเดีย่ว

นายพจิติร  ไชยวงศ

นายบวัผนิ  เมอืงวงศ

053-822502

053-311683

053-822544

053-824788

086-1954742

053-824239

-

-

-

-

-

99

52

60

61

86

99

200

74

227

147

157
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ชมรมผูสงูอายบุานสนักอเกต็
บานสนักอเกต็  ม.10  ต.บานกลาง
อ.สนัปาตอง  จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานสนัปาตอง
179   ม.1   ต.ยหุวา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานกลาง
158/2   ม.2   ต.ยหุวา   อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานหนองหอย
84   ม.3   ต.ยหุวา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานกิว่แลหลวง
42   ม.4   ต.ยหุวา   อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานอเุมง็
43   ม.5   ต.ยหุวา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานหนองปง
97   ม.6   ต.ยหุวา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานใหมมวงกอน
150   ม.7   ต.ยหุวา   อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานรอง
88   ม.8   ต.ยหุวา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานตนผึง้
48   ม.9   ต.ยหุวา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

นายบญุมา  อารมีติร

นายวเิชยีร  วฒุวิงศา

นางบญุช ู ยาวริาช

นายสมพร  ขนัทะ

นายอนิผล  บญุรอด

นายสม  กาบเอือ้ง

นายลอื  แสนวรรณ

นายจนัทร  ปนทนนัท

นายเปง  ศริแิกว

นายปน  อนิตะ

-

053-311889

086-9220287

053-822220

053-355707

053-822889

-

053-823880

053-311966

089-5613161

74

104

203

83

262

133

98

168

79

65

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43



18 ·íÒà¹ÕÂºÍ§¤•¡ÃªÁÃÁ´ŒÒ¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È.2553

ÅíÒ´Ñº·Õè Ë¹‹ÇÂ§Ò¹/Í§¤•¡Ã/·ÕèÍÂÙ‹ ª×èÍ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹/·ÕèÍÂÙ‹ â·ÃÈÑ¾·•/â·ÃÊÒÃ ÊÁÒªÔ¡ (¤¹)

¨Ñ§ËÇÑ́ àªÕÂ§ãËÁ‹

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

ชมรมผูสงูอายบุานสนัปาตอง
34   ม.10   ต.ยหุวา   อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานศาลา
131/1   ม.11   ต.ยหุวา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานดอนตนั
35  ม.12  ต.ยหุวา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานสนัปาตองใต
398   ม.14   ต.ยหุวา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม   50120

ชมรมผูสงูอายบุานมะจาํโรง
ม.14  ต.ยหุวา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานพกัปาไม
315   ม.14   ต.ยหุวา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานเดน
20/1   ม.2   ต.บานแม
อ.สนัปาตอง จ.เชียงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานทาโปง
153   ม.3   ต.บานแม  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานฉมิพลี
39   ม.4   ต.บานแม  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานรองขุม
8  ม.7   ต.บานแม  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

นายเทอืน  ปนทะวงศ

นายปน  อนิตะ

นางยพุติ  นดุสมบตัิ

นายอสุาฬ  กนัจนิะ

นางทองพนัธ  บญุทาวแกว

นายสธุรรม  โพธิแ์กว

นายสงา  เขตตวงั

นายติบ๊  แกวเพชรบตุร

นายบญุปน  ดวงแกว

นายตุย  กาบแกว

053-822283

081-0292323

053-311023

053-311637

053-824788

-

053-836110

053-835111

053-835672

053-835833

112

85

101

88

64

68

90

156

61

89
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ชมรมผูสงูอายบุานแม
19  ม.8   ต.บานแม  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม   50120

ชมรมผูสงูอายบุานเจดยีเนิง้
56   ม.9   ต.บานแม  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานกิว่แลนอย
196  ม.10   ต.บานแม  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานดง
175   ม.11    ต.บานแม   อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานทาเดือ่
28   ม.12   ต.บานแม  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานเปยง
32/2   ม.13   ต.บานแม
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานโรงววั
53   ม.1    ต.น้าํบอหลวง
อ.สนัปาตอง จ.เชียงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานฟาฮาม
93   ม.2   ต.น้าํบอหลวง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานแพะสนัใหม
97   ม.3   ต.น้าํบอหลวง
อ.สนัปาตอง จ.เชียงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานจอมแจง
ม.4   ต.น้าํบอหลวง   อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

นายป  ชยัชนะ

นายอนิโถน  เจริญวยั

นายเถา  กิว่คาํ

นางลดัดา  คาํวงัพฤกษ

นายคาํมลู  ปวนเตีย๋ม

นายบญุจ ู บญุสวุรรณ

นางอุนเรอืน  ชืน่รนิ

นายบญุช ู เนตรวงั

นายเขยีว  มลูเมอืง

 นายเนยีม  วรรณะ

-

053-835068

053-835274

053-835577

053-835789

053-311142

053-835897

053-835822

053-835744

053-835226

64

88

157

82

64

118

91

129

77

86

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63
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64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

ชมรมผูสงูอายบุานหนองหา
7   ม.5   ต.น้าํบอหลวง
อ.สนัปาตอง  จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานหวัฝาย
52   ม.7  ต.น้าํบอหลวง
อ.สนัปาตอง  จ.เชียงใหม  5012

ชมรมผูสงูอายบุานหวยโทง
33   ม.8   ต.น้าํบอหลวง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานตนแกว
171   ม.9   ต.น้าํบอหลวง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานสนัเหนอื
73   ม.10  ต.น้าํบอหลวง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานหนองหวาย
124   ม.11   ต.น้าํบอหลวง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานมะจาํโรง
254   ม.1   ต.สนักลาง
อ.สนัปาตอง  จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานแมกุงบก
26/3   ม.2   ต.สนักลาง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานกลางเหนอื
121   ม.3   ต.สนักลาง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานหวยสม
177   ม.5   ต.สนักลาง
อ.สนัปาตอง  จ.เชยีงใหม  50120

นายฟ ู เอกรกัษเจรญิผล

นายจรญู  ภญิโญฤทธิ์

นายคาํสขุ  ศรจีอม

นางอนงค  ไชยเสนา

นายศกัดิก์าจ  แกวแดง

นายศรเีนยีม  สฟุอง

นายแกว  โวหาร

นายเพชร  วยิะ

นายไล  ชืน่ใจ

นายอนิสอน  คาํลอื

084-0854576

053-835195

053-269461

053-823074

053-835264

053-822211

089-7551374

053-822633

086-0591045

-

36

23

44

28

29

32

29

146

100

64
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ชมรมผูสงูอายบุานจาํปาลาว
4   ม.6   ต.สนักลาง   อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานทารวมใจ
9   ม.7   ต.สนักลาง  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานปาบง
99   ม.8   ต.สนักลาง  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานใหมหวยสม
97  ม.9  ต.สนักลาง  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานตนแหนหลวง
12   ม.1   ต.ทาวงัพราว
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานทุงแปง
ม.2   ต.ทาวงัพราว  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานทุงหลกุเหนอื
132   ม.3   ต.ทาวังพราว
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานทุงหลกุใต
44   ม.4   ต.ทาวงัพราว
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานทาวงัพราว
ม.5   ต.ทาวงัพราว   อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานสนัควงคาํ
51   ม.6   ต.ทาวงัพราว
อ.สนัปาตอง จ.เชียงใหม  50120

นายสม  คณะฝน

นายเฟยน  แสงจนัทร

นายจาย  สวนแกว

นายแกวใจ  ศรยีวง

นายอรณุ  สทิธเิจรญิ

นายแสวง  จงคลาย

นายเทศ  กนัทาแกว

นายอทุยั  อปุนนัท

นายบญุเลศิ  ชนะทพิย

นายตัน๋  เสารแกว

086-9183448

081-8882115

053-823347

087-1865756

053-829342

053-829522

086-1905545

085-7190434

089-8527513

086-1912517

51

32

83

86

98

50

79

76

112

58

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83
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84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

ชมรมผูสงูอายบุานตนแหนนอย
ม.7   ต.ทาวงัพราว   อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานปาชี
71/1   ม.1   ต.ทุงสะโตก
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานปาลาน
43/1   ม.2   ต.ทุงสะโตก
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานรองสมปอย
5   ม.4   ต.ทุงสะโตก
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานปาออย
75/2   ม.5   ต.ทุงสะโตก
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานรอง
110   ม.6   ต.ทุงสะโตก
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานดงก๋าํ
70   ม.7   ต.ทุงสะโตก
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานทาจาํป
ม.8   ต.ทุงสะโตก  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานศรบีญุเรอืง
23   ม.9   ต.ทุงสะโตก
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานหวัริน
251   ม.11   ต.ทุงสะโตก
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

นายเกต ุ มลูประหาร

นายศรทีนต  ญาณวงศ

นายศร ี ปนออม

นายอนิตา  แกวหลวง

นายใจ  แกวมา

นายคาํปน  ตาคาํ

นายแกว  รตันกลุ

นายเสนย  สรุนิทรคาํ

นายสม  พรหมแกว

นายสรุสทิธิ ์ สทิธชิยั

053-481221

053-830627

087-1747389

086-1173545

053-829826

086-1171240

053-834189

089-9539801

053-269126

053-830426

139

143

39

48

76

74

132

18

51

199
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ชมรมผูสงูอายบุานทุงโคง
19   ม.12   ต.ทุงสะโตก
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานปวงสนกุ
36   ม.1   ต.บานกลาง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานหนองแทน
72/1   ม.2   ต.บานกลาง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานทุงเสีย้ว
445  ม.3   ต.บานกลาง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานตนกอก
83/1   ม.4   ต.บานกลาง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานทากาน
13   ม.5   ต.บานกลาง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานพระเจาทองทพิย
104    ม.6    ต.บานกลาง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานสนัหาว
104   ม.7   ต.บานกลาง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานปาสกั
63   ม.9   ต.บานกลาง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานสนักอเกต็
47   ม.10   ต.บานกลาง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

นายทองนวล  เนตรนทิศัน

นายหลา  เรอืนคาํมา

นายสขุ  คงวงษ

นายมานติย  เมอืงแกว

นายตา  ติบ๊ผดั

นายสนทิ  ศรตีาลเดีย่ว

นายคาํปน  อิน่เงนิ

นายพจิติร  ไชยวงศ

นายคาํปน  โพธพิฤกษ

นายบญุมา  อารมีติร

085-7213655

053-829851

053-824383

053-481144

083-7666899

053-829253

081-0305729

053-481067

053-481245

053-834128

39

90

93

230

101

238

73

133

80

68

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103
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104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

ชมรมผูสงูอายบุานทองฝาย
ม.11   ต.บานกลาง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานกวนใต
142   ม.1  ต.มะขามหลวง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานมะขามหลวง
107   ม.2   ต.มะขามหลวง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานสนัคะยอม
81   ม.3   ต.มะขามหลวง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานปาจู
28/2   ม.4   ต.มะขามหลวง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานตนแกว
56   ม.6   ต.มะขามหลวง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานรองน้าํ
219/1  ม.7  ต.มะขามหลวง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานขวงมืน่
103/1  ม.8   ต.มะขามหลวง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานดงขีเ้หลก็
75   ม.9   ต.มะขามหลวง
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานสนัทราย
29/2  ม.1  ต.มะขนุหวาน
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานขนุดง
46   ม.2   ต.มะขนุหวาน
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

นายประเสรฐิ  ศรเถือ่น

นายถา  สบืวงศ

นายมล  อนิถา

นายบญุศร ี ศรจีนัทรตะ

นายสมาน  สมบรูณ

นายอทุยั  มณเีหลก็

นายชศูกัดิ ์ มณเีหลก็

นายทอง  ปญญา

นายบญุทา  ไชยรองเดือ่

นายทองด ี ปนแกว

นายขาว  เรอืนทา

087-1720524

053-825108

-

053-311918

089-4345530

053-824560

053-837321

086-1953635

-

053-824434

-

67

83

230

112

87

134

97

69

128

105

73
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ชมรมผูสงูอายบุานพระบาท
12   ม.3   ต.มะขนุหวาน
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานมวงพีน่อง
13/2  ม.4  ต.มะขนุหวาน
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานมะขนุหวาน
121/1   ม.5   ต.มะขนุหวาน
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานดงปาขาง
20/1   ม.6   ต.มะขนุหวาน
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานดงปางิว้
107   ม.7   ต.มะขนุหวาน
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานพระเจาสององค
182/1   ม.8   ต.มะขนุหวาน
อ.สนัปาตอง   จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานสนัโปง
41   ม.1   ต.แมกา   อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานโรงววั
205   ม.2   ต.แมกา   อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานตนตนั
80   ม.3   ต.แมกา   อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานหนองครอบ
147/1   ม.4   ต.แมกา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

นายอดลุย  เมอืงใจ

นายสมพร  ศรเีพญ็

นายอนิปน  วงศก่าํ

นายอนิผล  ชยัวงษ

นายบญุม ี มณสีอน

นายบญุสง  เครอืฟน

นายบญุเกิด  ไชยดวงแกว

นายบญุธรรม  คาํกลาง

นายโอภาส  ทอสาร

นายทองด ี บญุทา

084-0421928

053-829841

053-837195

053-837570

053-829577

053-834530

053-829674

053-829679

053-481511

083-2039882

34

102

156

120

119

42

48

112

97

111

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124
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125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

ชมรมผูสงูอายบุานสนักาวาฬ
111  ม.5  ต.แมกา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานทรายมลู
38  ม.6  ต.แมกา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานสนัคอกชาง
ม.7  ต.แมกา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานแมของใต
69   ม.8   ต.แมกา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานแมของกลาง
106  ม.9  ต.แมกา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานรองขดุ
66   ม.10  ต.แมกา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานแมของเหนอื
12   ม.11  ต.แมกา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานแมกา
76   ม.12  ต.แมกา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานปากลวย
47/1  ม.13  ต.แมกา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานบอกาง
130   ม.14  ต.แมกา  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

นายเสนย  มหาวนั

นายชศูกัดิ ์ หนอยะ

นายสงวน  ใจมูล

นายเมอืง   ชมุแสง

นายด ี ธรรมจกัร

นายพนัธ  สขุแสง

นายศรมีา  พาจรทศิ

นายแกว  ขนัพทิกัษ

นายเงนิ  ไอลาเขตต

นายอนิทรยี  ตาสขุ

-

053-837221

-

053-837530

053-837690

053-837404

053-837604

053-837381

053-837246

081-0500288

106

98

101

105

67

74

50

70

60

40
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ชมรมผูสงูอายบุานชางกระดาษ
53  ม.1  ต.ทุงตอม  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานปาลาน
73/1  ม.2   ต.ทุงตอม  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานสบหาร
100   ม.3  ต.ทุงตอม  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานศรกีอเกา
5/1   ม.4   ต.ทุงตอม  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานไร (วดับญุนาค)
133   ม.5   ต.ทุงตอม  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานแมกุงหลวง
ม.6  ต.ทุงตอม  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานสนัจกิุง
63   ม.7   ต.ทุงตอม  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานแมกุงนอย
79   ม.8   ต.ทุงตอม  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานแมกุงนอย
18   ม.9   ต.ทุงตอม  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายบุานศรโีพธิง์าม
ม.11  ต.ทุงตอม  อ.สนัปาตอง
จ.เชยีงใหม  50120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลเวยีง
องคการบรหิารสวนตาํบลเวยีง
อ.ฝาง  จ.เชยีงใหม  50110

นายประสทิธิ ์ ชยัวฒุิ

จาสบิตาํรวจเอกบญุศร ี เมอืงมลู

นายอทีอน  รยิอง

นายสม  จนัทรอาย

นางทศันยั  ชยัเจรญิวรรณ

นายใจ  แกวทพิย

นายหลา  ดวงติบ๊

นายดวง  สทิธสิงิห

นายปญญา  เลสกั

นายประเสรฐิ  วณสีอน

นายธเนศ  วรรณศกัดิ์

086-1957472

053-822033

053-822203

-

053-311232

053-355963

053-355163

085-7072663

053-355420

053-824410

-

78

111

102

58

74

137

94

94

185

128

200

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145
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146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลเวยีง
สํานักงานเทศบาลต.เวียง
อ.ฝาง จ.เชยีงใหม  50110

ชมรมอาสาสมคัรชมุชน ประจาํหมูบาน
ศนูยบรกิารสาธารณสขุชมุชน
เทศบาลตาํบลเวยีง  อ.ฝาง
จ.เชยีงใหม  50110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมสนู
400   ม.1   ต.แมสนู  อ.ฝาง
จ.เชยีงใหม  50110

ชมรมผูสงูอายอุงคการบรหิาร
สวนตาํบลมอนปน
199   ม.3   ต.มอนปน   อ.ฝาง
จ.เชยีงใหม  50110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลมอนปน
51  ม.12   ต.มอนปน   อ.ฝาง
จ.เชยีงใหม  50110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหวยทราย
14/1   ม.1   ต.หวยทราย
อ.สนักาํแพง   จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบวกคาง
ม.4   บานปาตาล   ต.บวกคาง
อ.สนักาํแพง   จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายบุานบวกคาง
ม.1  บานบวกคาง  ต.บวกคาง
อ.สนักาํแพง  จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายบุานบวกคาง
ม.2  บานบวกคาง  ต.บวกคาง
อ.สนักาํแพง  จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายบุานตนดู
ม.3  บานตนดู  ต.บวกคาง
อ.สนักาํแพง  จ.เชียงใหม  50130

นายบญุธรรม  ใจบญุเรอืง
298  ม.3  ต.เวยีง  อ.ฝาง
จ.เชยีงใหม  50110

นางปราณ ี นาคแสน
275  ม.9  บานสนัปาไหน
ต.เวยีง  อ.ฝาง  จ.เชยีงใหม  50110

นายสวาง  วงศมี
148    ม.1   ต.แมสนู
อ.ฝาง  จ.เชยีงใหม  50110

นายบญุทา  จนัทรา

นายส ี พรมวฒุิ

นายบญุมี  ใจมาธิ

นายสทุนิ  พรหมนชุานนท

นายเรอืน  ใจอนิทร

นายอาทติย  อนวุงศ

นายจมุปา  ปญญานลิ

089-9977025 ,
053-382168

081-7840503

085-6215567

-

-

053-881182

-

-

-

-

540

87

2,568

600

1,500

730

1,400

160

181

71
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ชมรมผูสงูอายบุานปาตาล
ม.4  บานปาตาล  ต.บวกคาง
อ.สนักาํแพง  จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายบุานแมแต
ม.5  บานบวกคาง  ต.บวกคาง
อ.สนักาํแพง  จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายบุานรอยพรอม
ม.6  บานรอยพรอม  ต.บวกคาง
อ.สนักาํแพง  จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายบุานยาปาย
ม.7  บานยาปาย ต.บวกคาง
อ.สนักาํแพง  จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายบุานกอสะเลยีม
ม.8  บานกอสะเลยีม   ต.บวกคาง
อ.สนักาํแพง  จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายบุานรองกองขาว
ม.9 บานรองกองขาว    ต.บวกคาง
อ.สนักาํแพง  จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายบุานชางเพีย้น
ม.10  บานชางเพ้ียน    ต.บวกคาง
อ.สนักาํแพง  จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายบุานโปง
ม.11  บานโปง   ต.บวกคาง
อ.สนักาํแพง  จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายบุานรองกองขาว
ม.12  บานรองกองขาว  ต.บวกคาง
อ.สนักาํแพง  จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายบุานหนองเหนีย่ง
ม.13 บานหนองเหนีย่ง  ต.บวกคาง
อ.สนักาํแพง  จ.เชียงใหม  50130

นายเฉลมิ  ใจจา

นายเชดิ  ปมปา

นายเทพ  พลหาญ

นายอนิทร  แกวงาม

นางบญุยวง  สงิหคาํ

นายอดุ  อภวิงศงาม

นายเพญ็จนัทร  สกุแกว

นายอุนเรอืน  จนัทรตากอง

นายคาํ  ประสงคทรพัย

นายจ ู ปนเจรญิ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

56

53

74

223

195

54

116

68

77

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165
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166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

ชมรมผูสงูอายตุาํบลลออนใต
62  ม.3   ต.ออนใต  อ.สนักาํแพง
จ.เชยีงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายบุานปาเดือ่
บานปาเดือ่ ม.1  ต.ขวัมุง  อ.สารภี
จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายบุานสนัทรายกอม
บานสนัทรายกอม  ม.2  ต.ขวัมงุ  อ.สารภี
จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายบุานปากเหมอืง
บานปากเหมอืง  ม.3  ต.ขวัมุง
อ.สารภ ี  จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายบุานขวัมุง
บานขวัมงุ ม.5 ต.ขวัมุง  อ.สารภี
จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายบุานหวัดง  หมู  6
บานหวัดง  ม.6 ต.ขวัมงุ  อ.สารภี
จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายบุานหวัดง  หมู 7
บานหวัดง  ม.7  ต.ขวัมุง  อ.สารภี
จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายบุานไรดง
บานไรดง  ม.8  ต.ขวัมุง
อ.สารภ ี  จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายบุานเดือ่งกเหนอื
บานเดือ่งกเหนอื  ม.9  ต.ขวัมงุ
อ.สารภ ี  จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายบุานเดือ่งกใต
บานเดือ่งกใต  ม.10  ต.ขวัมงุ
อ.สารภ ี  จ.เชยีงใหม  50140

นายศรนีวล  อนิตายวง
บานปาตงิ  ม.7  ต.ออนใต
อ.สนักาํแพง จ.เชยีงใหม  50130

นายสนุทร  สวุรรณพรหม

นายคาํปน  อนิตะเสาร

นายประวทิย  กนัทะชยั

นายสวสัดิ ์ ธโิย

นายเรอืงฤทธิ ์ หนอปน

นายเสนห  ทะพงิคแก

นายอดลุย  อนิศรี

นายมา  ญาณะวงษา

นายคำปวน  ฟองจันตา

-

053-429244

086-9101040

-

053-429296

-

084-9502902

084-8084220

053-429244

-

716

92

70

60

103

130

85

94

110

105
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลไชยสถาน
ชมรมผูสงูอาย ุ  ต.ไชยสถาน
อ.สารภ ี จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทากวาง
32  ม.1 ต.ทากวาง  อ.สารภี
จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองแฝก
100  ม.5  ต.หนองแฝก  อ.สารภี
จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลยางเนิง้
19/1  ม.1 ต.ยางเนิง้  อ.สารภี
จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลยางเนิง้  หมู  1
วดักูเสอื  ต.ยางเนิง้  อ.สารภี
จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลยางเนิง้  หมู  2
วดัเวฬุวนั  ต.ยางเนิง้  อ.สารภี
จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลยางเนิง้  หมู  3
วดัแสนหลวง  ต.ยางเนิง้  อ.สารภี
จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลยางเนิง้  หมู  4
วดัพระนอนปาเก็ดถี ่ ต.ยางเนิง้
อ.สารภ ี จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลยางเนิง้  หมู  5
วดัศรโีพธาราม  ต.ยางเนิง้  อ.สารภี
จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลยางเนิง้  หมู  6
วดัตนเหยีว  ต.ยางเนิง้  อ.สารภี
จ.เชยีงใหม  50140

นายกยุ  ปญญา

นายด ี บญุมา

นายสมัพนัธ  พรหมโสภณ

นายเฉลา  สงัขโย

พลตาํรวจเอกรุงฤทธิ ์ โพธโิกสมุ

นายจาํนงค  ไชยวงษ

นายเจรญิสขุ  จนัทรเลอืน

นายอนิทร   ทองงาม

นายสมพงษ  มยรุะสาคร

นายเฉลา  สงัขโย

089-6334259

-

081-5943487 ,
053-421018

053-420551

053-321577

053-423446

053-322318

053-422907

053-321098

053-420551

500

497

908

1,130

267

134

155

203

166

113

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185
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186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

ชมรมผูสงูอายตุาํบลยางเนิง้  หมู  7
ศาลาประชาคมหมูบาน  ต.ยางเนิง้
อ.สารภ ี จ.เชยีงใหม

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสารภ ี หมู  1
ศาลาประชาคมหมูบาน  ต.สารภี
อ.สารภ ี  จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลยางเนิง้  หมู  8
วดัตนผึง้  ต.ยางเนิง้  อ.สารภี
จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปาบง  หมู  1
15/2  ม.1  ต.ปาบง  อ.สารภี
จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปาบง  หมู  2
104/1 ม.2  ต.ปาบง  อ.สารภี
จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลชมภู
ม.4   ต.ชมภ ู อ .สารภี
จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปาบง  หมู  3
91/2  ม.3  ต.ปาบง  อ.สารภี
จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปาบง  หมู  4
124   ม.4   ต.ป่าบง   อ.สารภี
จ.เชยีงใหม   50140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปาบง  หมู  6
38   ม.6   ต.ปาบง   อ.สารภี
จ.เชยีงใหม  50140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมคอื
60/3   ม.1  ต.แมคอื  อ.ดอยสะเกด็
จ.เชยีงใหม  50220

นายประเสรฐิ  ทองขนัธ

นายสม  สภุา

นายพล  แกวโพธา

นางเหรยีญทอง  อนนัตทวชั

นายวสิตูร  นชุนยิม

นายตา  นามแกว

นายเทดิชยั  รินสม

นายกติตศิกัดิ ์ ตงุคนาคร

นายดวงตา  คาํแสน

 นายไหม  มาลยั

053-963121

053-963017

053-420684

053-423123

081-9923439

053-422136

086-1166871

089-1919796

053-422123

-

72

36

34

201

46

550

169

121

125

650
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ศนูยพฒันาครอบครวัตาํบลเชงิดอย
242/1 ม.12  ต.เชงิดอย
อ.ดอยสะเกด็  จ.เชียงใหม  50220

ชมรมผูสงูอายบุานปทมุนเิวศน
บานปทมุนเิวศน   ม.12   ต.เชงิดอย
อ.ดอยสะเกด็  จ.เชียงใหม  50220

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปาปอง  หมู  1
ม.1   ต.ปาปอง  อ.ดอยสะเกด็
จ.เชยีงใหม  50220

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปาปอง  หมู  3
ม.3 ต.ปาปอง  อ.ดอยสะเกด็
จ.เชยีงใหม  50220

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปาปอง  หมู  4
ม.4 ต.ปาปอง  อ.ดอยสะเกด็
จ.เชยีงใหม  50220

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปาเมีย่ง
66   ม.4   ต.ปาเมีย่ง  อ.ดอยสะเกด็
จ.เชยีงใหม  50220

กลุมผูสงูอายบุานปาไผ   หมู   2
82/1   ม.2   ต.แมโปง
อ.ดอยสะเกด็  จ.เชียงใหม  50220

กลุมผูสงูอายบุานหวยบอน
บานหวยบอน   ม.3   ต.แมโปง
อ.ดอยสะเกด็  จ.เชียงใหม  50220

กลุมผูสูงอายุออกกําลังกายและทําดอกไม
จนัทน  ม. 4-5
บานพระนอนแมโปง   ม.5  ต.แมโปง
อ.ดอยสะเกด็  จ.เชียงใหม  50220

กลุมผูสงูอายุ
18   ม.9   บานปาไมแดง   ต.แมโปง
อ.ดอยสะเกด็   จ.เชยีงใหม   50220

นายมงคล  ชยัวฒุิ
26   ม.1   ต.เชงิดอย
อ.ดอยสะเกด็  จ.เชยีงใหม   50220

นางบวัหา  ชยัวฒุิ
196   ม.12  ต.เชงิดอย
อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม  50220

นายบญุรตัน  พวงเงนิมาค
94/1  ม.1 ต.ปาปอง
อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม  50220

นายแสวง  กนัจนิะ

นางเพญ็ศร ี ขนัแกว
2/1   ม.4  ต.ปาปอง
อ.ดอยสะเกด็  จ.เชยีงใหม  50220

นายวโิรจน  เจรญิทรพัย

นายสมบรูณ  ทนุผลงาม
82/1   ม.2   ต.แมโปง
อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม  50220

นายชุม  ฟองวรรณา
78   ม.3   ต.แมโปง
อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม  50220

นายศรวีรรณ  ถมมา
45   ม.5   ต.แมโปง
อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม  50220

นางลาํดวน  เปงโท
16   ม.9   ต.แมโปง
อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม  50220

081-476546

089-6369823

-

-

-

086-1914745

053-840329

-

053-840406

053-840249

261

30

52

101

55

523

78

60

24

26

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205
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206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมโปง
82/1   ม.2  บานปาไผ   ต.แมโปง
อ.ดอยสะเกด็   จ.เชยีงใหม  50220

ชมรมผูสงูอายวุดัพระธาตดุอยสะเกด็
วดัพระธาตดุอยสะเกด็   ต.แมโปง
อ.ดอยสะเกด็   จ.เชยีงใหม  50220

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสาํราญราษฎร
80/1  ม.3  ต.สาํราญราษฎร
อ.ดอยสะเกด็   จ.เชยีงใหม   50220

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสนัปาเปา
สถานอีนามยับานปากาง   ม.2
ต.สนัปาเปา   อ.สนัทราย
จ.เชยีงใหม    50210

กลุมผูสงูอายบุานสนัตนเปา
ม.1  ต.สนัปาเปา  อ.สนัทราย
จ.เชยีงใหม  50210

กลุมผูสงูอายบุานปากาง
ม.2 ต.สนัปาเปา  อ.สนัทราย
จ.เชยีงใหม  50210
ชมรมผูสงูอายบุานทุงยาว
บานทุงยาว  ต.สนัทรายหลวง
อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม  50210
ชมรมผูสงูอายบุานปาลาน
บานปาลาน  ต.สนัทรายหลวง
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210
ชมรมผูสงูอายบุานปาตอง
บานปาตอง  ต.สนัทรายหลวง
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210
ชมรมผูสงูอายบุานขาวแทนหลวง
บานขาวแทนหลวง  ต.สนัทรายหลวง
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210
ชมรมผูสงูอายบุานขาวแทนนอย
บานขาวแทนนอย  ต.สนัทรายหลวง
อ.สนัทราย  จ.เชียงใหม   50210

นายสมบรูณ  ทนุผลงาม

นางสาวเฉลมิศร ี  ชยัมงคล

 นายอรณุ  ใจโต

นายอาย  คาํหนอย

นายอาย  คาํหนอย

นางทองใบ  ปนธิ

นายอุนเมอืง  อาทิ

นางเพญ็ศร ี อุนใจ

นายบญุม ี สรุยิวงศ

นางคาํ  มะโน

นางสาวเทยีมตา  ธนิะ

-

053-495246

-

-

-

-

053-491968

053-492428

053-847398

-

087-1762293

750

1,100

360

400

70

80

40

60

40

77

50
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ชมรมผูสงูอายบุานสนัทรายหลวง
บานสนัทรายหลวง     ต.สนัทรายหลวง
อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานทอ
บานทอ  ต.สนัทรายหลวง
อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานสนัปาสกั
บานสนัปาสกั  ต.สนัทรายหลวง
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานตนซาง
บานตนซาง  ต.สนัทรายหลวง
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานปนตก
บานปนตก  ต.สนัทรายหลวง
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานสนัทรายกอม
บานสนัทรายกอม   ต.สนัทรายหลวง
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานปาเหมอืด
บานปาเหมอืด  ต.สนัทรายหลวง
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานแมยอยเหนอื
บานแมยอยเหนอื  ต.สนัทรายนอย
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานแมยอยใต
บานแมยอยใต ต.สนัทรายนอย
อ.สนัทราย   จ.เชียงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานสนัทรายมลู
บานสนัทรายมลู  ต.สนัทรายนอย
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานสนัคะยอม
บานสนัคะยอม  ต.สนัทรายนอย
อ.สนัทราย   จ.เชียงใหม  50210

นางสาํรวย  สนุทรวภิาต

นายทองสขุ  ปญญา

รอยตาํรวจตรสีวาง  บตุรสารส

นายตัน๋  สวุรรณ

นายอมร  ลาํจวน

นายบญุเลศิ  พสิฐิพงศ

ผศ.บญุลอื  สมบรูณวงศ

นายทอง  นนัทวงศ

นายพนิท  ดาํรง

นางอมัพร  มหานาม

นายจติร  โยธาราษฎร

053-492523

-

053-396813

053-396216

084-6133354

053-491195

086-9150150

086-1844875

081-0300650

053-492252

-

230

192

52

60

48

50

102

115

176

250

84

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227
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228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

ชมรมผูสงูอายบุานโจ
บานโจ   ต.สนัทรายนอย
อ.สนัทราย   จ.เชียงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานสนัทรายทอง
บานสนัทรายทอง  ต.สนัทรายนอย
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานสนัคะยอมใต
บานสนัคะยอมใต  ต.สนัทรายนอย
อ.สนัทราย   จ.เชียงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานเดนสนัคะยอม
บานเดนสนัคะยอม  ต.สนัทรายนอย
อ.สนัทราย   จ.เชียงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานสนัทรายนอย
บานสนัทรายนอย  ต.สนัทรายนอย
อ.สนัทราย   จ.เชียงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานสนัทรายเงนิ
บานสนัทรายเงนิ  ต.สนัทรายนอย
อ.สนัทราย   จ.เชียงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานแมคาว
บานแมคาว  ต.สนัพระเนตร
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัปาเหมอืด
สถานอีนามยัปาเหมอืด  ต.ปาไผ
อ.สนัทราย   จ.เชียงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยับานทอ
สถานอีนามยับานทอ  ต.สนัทรายหลวง
อ.สนัทราย   จ.เชียงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัสนัคะยอม
สถานีอนามัยสันคะยอม  ต.สันทรายหลวง
อ.สนัทราย    จ.เชยีงใหม  50210

นายบญุเลศิ  แสนอนิตะ

นายสมบรูณ  คาํใจ

นางเรอืนคาํ  สรอยสงัวาลย

นายสนอง  คนัธา

นายบญุยงค  ดาํรง

นางอไุรวรรณ  กนัธะวงค

นายอนงค  จอมมลู

นายธวชั  มหานลิ

นายไพรชั  ปญญาคง

นางนติย  แกวสอาด

086-1883102

081-3866964

053-402561

-

053-490080

089-4293919

081-7659374

053-491550

053-490107

053-492996

136

150

84

61

65

50

176

-

-

-
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ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัสนัพระเนตร
สถานอีนามยัสนัพระเนตร   ต.สนัทรายหลวง
อ.สนัทราย    จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานสนัทรายหลวง
441/1  ม.4  ต.สนัทรายหลวง
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานขาวแทนปาตอง
51  ม.3  ต.สนัทรายหลวง
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

สถานอีนามยับานเมอืงวะ
115    ม.1  ต.เมืองเลน็
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอาย ุ  หมู  1
115    ม.1  ต.เมืองเลน็
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายโุรงพยาบาลสนัทราย
46  ม.6   ต.หนองหาร
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50290

ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมแฝก
122   ม.3   ต.แมแฝก   อ.สนัทราย
จ.เชยีงใหม  50290

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปาไผ
45   ม.15  สถานอีนามยัศรบีญุเรอืง
ต.ปาไผ   อ.สนัทราย  จ.เชียงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายวุดัแมแกดนอย
วดัแมแกดนอย  ม.13   ต.ปาไผ
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานฟามุย  หมู  1
90   ม.1  ต.หนองจอม  อ.สนัทราย
จ.เชยีงใหม  50210

นายสมชาย  นนัทวฒันากรณ

นายหริญั  สภุาสนาภวิฒัน

นางสวุรรณ  ทาเวยีง

นายธวชั  วนัดี

นางประยงค  เกสร

นายทรพัย  สมนะ

นายสดุารตัน   กลิน่ถาวร

นายอนิปน  เคหา

นางลดัดา  หมืน่แกว
225  ม.13  ต.ปาไผ
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

นายอดุม  สะอาดเรอืง

053-492997

053-396726

053-492296 ,
053-491010

053-397163

081-8835952

086-9201801

053-849064 ,
081-7469141

081-9618061 ,
086-1931669

053-869139 ,
053-492711

-

-

100

107

375

375

668

579

186

414

149

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247
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248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

ชมรมผูสงูอายบุานนางเหลยีว
76  ม.2  ต.หนองจอม
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานโปง   หมู  3
73    ม.3    ต.หนองจอม
อ.สนัทราย  จ.เชียงใหม   50210

ชมรมผูสงูอายบุานทาเกวยีน
211    ม.4    ต.หนองจอม
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานแมแกดหลวง
6    ม.5    ต.หนองจอม
อ.สนัทราย    จ.เชยีงใหม   50210

ชมรมผูสงูอายบุานศรทีรายมลู
14    ม.6   ต.หนองจอม
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานหนองไครหลวง  หมู 8
14    ม.8   ต.หนองจอม
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานตนจนัทน
2   ม.9    ต.หนองจอม
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองจอม
179    ม.9   ต.หนองจอม
อ.สนัทราย   จ.เชียงใหม  50210

ชมรมผูสงูอายบุานศรบีญุเรอืง
68/4     ม.1  ต.แมสา  อ.แมรมิ
จ.เชยีงใหม  50180

ชมรมผูสงูอายบุานแมสาหลวง
ศาลาSML วดัแมสาหลวง  ม.3  ต.แมสา
อ.แมรมิ   จ.เชยีงใหม  50180

ชมรมผูสงูอายบุานแมสานอย
93/1   ม.4   ต.แมสา   อ.แมรมิ
จ.เชยีงใหม  50180

นายใจ  ชศูรี

นายอดุม  กนัธยิะ

นายสมบรูณ  อนิตะ

นายเกตแุกว  สวุรรณ

นายสนัทดั  ศรสีมยั

นายสทุศัน  ปนแกว

 นางสรุตันาร ี ทศัเกตุ

นายเกตแุกว  สวุรรณ
6   ม.5  ต.หนองจอม
อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม  50210

รอยตาํรวจตรีกาํธร  บญุลอื

นางบานชืน่  ควรสมาคม

นายวสนัต  เทพผล

053-127369

080-6779672

053-458549

053-351056

053-859195

053-852280

053-491510

053-351056

-

-

053-299016

110

68

117

140

145

84

98

723

70

55

55
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ชมรมผูสงูอายบุานดอนชยั  หมู   5
วดัดอนชยั   ม.5   ต.แมสา  อ.แมรมิ
จ.เชยีงใหม  50180

ชมรมผูสงูอายบุานทองฝาย
54   ม.6  ต.แมสา  อ.แมรมิ
จ.เชยีงใหม  50180

ชมรมผูสงูอายบุานเหมอืงผา
298   ม. 1   ต.รมิเหนอื   อ.แมรมิ
จ.เชยีงใหม  50180

ชมรมผูสงูอายบุานหองฝาย
66   ม.2   ต.รมิเหนอื   อ.แมรมิ
จ.เชยีงใหม  50180

ชมรมผูสงูอายบุานหนองผาํ
29   ม.2    ต.รมิเหนอื   อ.แมรมิ
จ.เชยีงใหม  50180

ชมรมผูสงูอายบุานหวัดง
58/2   ม.3    ต.รมิเหนอื   อ.แมรมิ
จ.เชยีงใหม  50180

ชมรมผูสงูอายบุานเกาะ
3/1   ม.4   ต.รมิเหนอื   อ.แมรมิ
จ.เชยีงใหม  50180

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสบเปง
ม.4  ต.สบเปง  อ.แมแตง
จ.เชยีงใหม  50330

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสบเปง  หมู  1
ม.1  ต.สบเปง   อ.แมแตง
จ.เชยีงใหม50150

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสบเปง  หมู  2
ม.2  ต.สบเปง   อ.แมแตง
จ.เชยีงใหม  50330

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสบเปง  หมู  3
ม.3  ต.สบเปง   อ.แมแตง
จ.เชยีงใหม  50330

นายสมบญุ  ปงวงค

นายหลง  คาํเครอื

นายเจรญิ  คาํภรีะ

นายสมบรูณ  เชือ้พลู

นางยพุนิ  ไหนาค

นางสริกิลุ  นาคเสถยีร

นางอิน่แกว  เชือ้ทน

นายเหลา  พดูถงึ

นายเฮอน  ดวงตา

นายถาวร  เจริญทรพัย

นายคาํมา  ชะลิ

-

053-290169

-

-

-

-

-

053-995277

089-5564476

-

053-995101

55

51

125

50

50

80

56

890

90

184

43

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269
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270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสบเปง  หมู  4
ม.4   ต.สบเปง  อ.แมแตง
จ.เชยีงใหม  50330

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสบเปง  หมู  5
ม. 5   ต.สบเปง   อ.แมแตง
จ.เชยีงใหม  50330

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสบเปง  หมู  6
ม.6   ต.สบเปง  อ.แมแตง
จ.เชยีงใหม  50330

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสบเปง  หมู  7
ม.7   ต.สบเปง   อ.แมแตง
จ.เชยีงใหม  50330

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสบเปง  หมู  8
ม.8   ต.สบเปง   อ.แมแตง
จ.เชยีงใหม  50330

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสบเปง  หมู  9
ม.9    ต.สบเปง   อ.แมแตง
จ.เชยีงใหม  50330

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานชาง
17    ม.4    ต.บานชาง    อ.แมแตง
จ.เชยีงใหม  50150

ชมรมผูสงูอายบุานปาบง
ศาลาเอนกประสงค   ม.1   ต.สนัมหาพน
อ.แมแตง  จ.เชยีงใหม  50150

ชมรมผูสงูอายบุานปาเสา
ศาลาวดัแมแตง   ม.2    ต.สนัมหาพน
อ.แมแตง  จ.เชยีงใหม  50150

ชมรมผูสงูอายบุานสนัมหาพน
ศาลาเอนกประสงค  ม.3  ต.สนัมหาพน
อ.แมแตง   จ.เชียงใหม  50150

นายชล  ทองเทยีง

นายทา  มุงหมาย

นายคาํ  อนิตา

นายคาํ  คาํบาล

นายสวุรรณ  แสงบญุ

นายคาํ  ซมึทราย

นายสะอาด  จกัรวาล

นายสจุนิต  อตุตาธรรม
6   ม.1   ต.สนัมหาพน
อ.แมแตง   จ.เชยีงใหม  50150

นายอดุม  ประเสรฐิสทิธิ์
56   ม.2   ต.สนัมหาพน
อ.แมแตง   จ.เชยีงใหม  50150

นายสมัฤทธิ ์ ถาวร
35   ม.3   ต.สนัมหาพน
อ.แมแตง  จ.เชยีงใหม  50150

-

053-995092

-

087-1913791

-

053-374437

084-6147649

053-471412

081-9518632

053-471526

103

167

88

75

200

80

128

80
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ชมรมผูสงูอายบุานปาจี
ศาลาเอนกประสงค  ม.4   ต.สนัมหาพน
อ.แมแตง   จ.เชยีงใหม   50150

ชมรมผูสงูอายบุานหนองหลม
ศาลาเอนกประสงค  ม.5   ต.สนัมหาพน
อ.แมแตง   จ.เชียงใหม  50150

ชมรมผูสงูอายบุานหนองกอก
ศาลาเอนกประสงค  ม.6   ต.สนัมหาพน
อ.แมแตง   จ.เชียงใหม  50150

ชมรมผูสงูอายบุานปากทาง
วดัปากทาง  ม.7  ต.สนัมหาพน
อ.แมแตง  จ.เชยีงใหม  50150
ชมรมผูสงูอายบุานพฒันา
ศาลา อสม.  ม.8   ต.สนัมหาพน
อ.แมแตง  จ.เชยีงใหม  50150

ชมรมผูสงูอายบุานสหกรณ
ศาลาเอนกประสงค  ม.9   ต.สนัมหาพน
อ.แมแตง   จ.เชียงใหม  50150

ชมรมผูสงูอายบุานหวยฮาง
18    ม.10    ต.สนัมหาพน
อ.แมแตง  จ.เชยีงใหม  50150

ชมรมผูสงูอายบุานบวกหมือ่
ศาลาการเปรยีญวดับวกหมือ่
ม.1   ต.ขีเ้หลก็     อ.แมแตง
จ.เชยีงใหม  50150

ชมรมผูสงูอายบุานแมมาลยั
ศาลาเอนกประสงค  ม.2   ต.ขีเ้หลก็
อ.แมแตง  จ.เชยีงใหม  50150

ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลสันมหาพน
(ศนูยสงเสรมิกจิกรรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบล
สนัมหาพน)
999   ม.7  เทศบาลตาํบลสนัมหาพน
อ.แมแตง   จ.เชียงใหม  50150

นายลขิติ  ผองใส
124   ม.4  ต.สนัมหาพน
อ.แมแตง  จ.เชยีงใหม  50150

นายแดง  เดชสทิธิ
51   ม.5   ต.สนัมหาพน
อ.แมแตง   จ.เชยีงใหม  50150

นายจนัทร  บญุเลศิ
39/1   ม.6   ต.สนัมหาพน
อ.แมแตง   จ.เชยีงใหม  50150

นายประสงค  ดาวคาํจรสัแสง
241/2  ม.7  ต.สนัมหาพน
อ.แมแตง  จ.เชยีงใหม  50150
นายสม  ปาละดี
51  ม.8  ต.สนัมหาพน  อ.แมแตง
จ.เชยีงใหม  50150

นางสกุนัทา  จนัทรตะภา
69/2   ม.9   ต.สนัมหาพน
อ.แมแตง  จ.เชยีงใหม  50150

นายมา  ขนัธะ

นายเมอืง  แสงดวง
117   ต.ขีเ้หลก็
อ.แมแตง  จ.เชยีงใหม  50150

นายแกว  อนิถา
48  ม.2  ต.ขีเ้หลก็   อ.แมแตง
จ.เชยีงใหม  50150

นายลขิติ  ผองใส
124    ม. 4  ต.สนัมหาพน
อ.แมแตง  จ.เชยีงใหม  50150

053-471171

053-471357

086-0305785

086-7937385

053-47174

083-3243415

053-470733

-

084-6166970

053-471171

67

61

283

52

77

47

98

111

1,162

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289
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290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสบเปง   หมู 10
ม.10 ต.สบเปง  อ.แมแตง  จ.เชยีงใหม  50150

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสบเปง   หมู 12
ม.12   ต.สบเปง  อ.แมแตง
จ.เชยีงใหม  50330

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสบเปง   หมู 13
ม.13  ต.สบเปง   อ.แมแตง
จ.เชยีงใหม  50330

ชมรมผูสงูอายตุาํบลดอนกลาง  หมู 1
ศาลาประชมคม    ม. 1    ต.ออนกลาง
อ.แมออน   จ.เชียงใหม 50130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลดอนกลาง  หมู 2
ศาลาประชมคม   ม.2   ต.ออนกลาง
อ.แมออน    จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลดอนกลาง  หมู 3
ศาลาประชมคม   ม.3   ต.ออนกลาง
อ.แมออน  จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลดอนกลาง  หมู 4
ศาลาประชมคม   ม.4    ต.ออนกลาง
อ.แมออน  จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลดอนกลาง  หมู 5
ศาลาประชมคม    ม.5   ต.ออนกลาง
อ.แมออน  จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลดอนกลาง  หมู 6
ศาลาประชมคม   ม.6 ต.ออนกลาง
อ.แมออน  จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลดอนกลาง  หมู 7
ม.7  ต.ออนกลาง อ.แมออน
จ.เชยีงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลดอนกลาง  หมู 8
ศาลาประชมคม   ม. 8  ต.ออนกลาง
อ.แมออน  จ.เชียงใหม  50130

นายคาํ  กนัชวย

นางคาํ  สมพนิจิ

นายสงิหคาํ  สรุยิคาํ

นายติบ๊  นนัชยั
8   ม.1   ต.ออนกลาง
อ.แมออน   จ.เชยีงใหม 50130

นายปน  พรมใจ
72/1   ม.2   ต.ออนกลาง
อ.แมออน    จ.เชยีงใหม  50130

นายถา  ทพิยวงค
63   ม.3   ต.ออนกลาง
อ.แมออน  จ.เชยีงใหม  50130

นายม ี สกลุพนัธ
15    ม.4    ต.ออนกลาง
อ.แมออน   จ.เชยีงใหม  50130

นายด ี สปุนะ
79/1    ม.5    ต.ออนกลาง
อ.แมออน  จ.เชยีงใหม  50130

นายสม  นางเมาะ
89   ม.6   ต.ออนกลาง
อ.แมออน  จ.เชยีงใหม  50130

นายอนิไหล  กนัตมีลู
29/1   ม.7   ต.ออนกลาง
อ.แมออน  จ.เชยีงใหม  50130

นายปน  จโินบวั
64    ม.8   ต.ออนกลาง
อ.แมออน  จ.เชยีงใหม  50130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

72

64

45

65

51

52

54

89

62

54
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลดอนกลาง  หมู  9
ศาลาประชมคม  ม. 9 ต.ออนกลาง
อ.แมออน  จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลดอนกลาง  หมู  11
ศาลาประชมคม  ม. 11 ต.ออนกลาง
อ.แมออน  จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมทา
สถานอีนามยับานหวยทราย   ต.แมทา
อ.แมออน  จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายบุานหนองหอย
ม.2 บานหนองหอย   ต.ออนเหนอื
อ.แมออน   จ.เชียงใหม   50130

ชมรมผูสงูอายบุานหวัฝาย
ม.5  บานหวัฝาย   ต.ออนเหนอื
อ.แมออน  จ.เชียงใหม  50131

ชมรมผูสงูอายบุานออนหลวย  หมู  6
ม.6   บานออนหลวย   ต.ออนเหนอื
อ.แมออน  จ.เชียงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายบุานออนหลวย  หมู  8
ม.8   บานออนหลวย   ต.ออนเหนอื
อ.แมออน จ.เชยีงใหม  50130

ชมรมผูสงูอายบุานดอนทราย
ม.8 บานดอนทราย   ต.ออนเหนอื
อ.แมออน   จ.เชียงใหม   50130

ชมรมผูสงูอายอุงคการบรหิาร
สวนตาํบลเมอืงแหง
328   ม.2  ต.เมอืงแหง   อ.เวยีงแหง
จ.เชยีงใหม  50350

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอเวยีงแหง
88   ม.5   ต.แสนไห    อ.เวยีงแหง
จ.เชยีงใหม  50350

นายหลา  กนัตมีลู
62/3   ม.9   ต.ออนกลาง
อ.แมออน  จ.เชยีงใหม  50130

นายคาํปน  ธสิา
20/1   ม.11    ต.ออนกลาง
อ.แมออน  จ.เชยีงใหม  50130

นายแหวน  อะตถิะ
ต.แมทา   อ.แมออน
จ.เชยีงใหม  50130

นายอรณุ  ปาลตีา
13   ม.2   ต.ออนเหนอื
อ.แมออน    จ.เชยีงใหม 50130

นายลา  คาํบวัตอง
68    ม.5   ต.ออนเหนอื
อ.แมออน   จ.เชยีงใหม 50130

นายอิน่แกว  ยศเรอืนคาํ
80   ม.6    ต.ออนเหนอื
อ.แมออน  จ.เชยีงใหม  50130

นายสงิหแกว  ปญญาผาบ
1   ม.8  ต.ออนเหนอื
อ.แมออน   จ.เชยีงใหม  50130

นายสงิหแกว  ปญญาผาบ
2   ม.8   ต.ออนเหนอื
อ.แมออน   จ.เชยีงใหม  50130

นายพยอม  คารมณ

นายศร ี ศรจีนัทร

-

-

-

-

-

-

-

-

053-477034

086-1823428

47

69

654

95

187

196

120

104

-

-

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310
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311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองบวั
100    ม.4    ต.หนองบวั
อ.ไชยปราการ   จ.เชยีงใหม  50320

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสนัตนหมือ้
ต.สนัตนหมือ้   อ.แมอาย  จ.เชยีงใหม  50280

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปาคุม
118   ม.3    ต.ปาตุม    อ.พราว
จ.เชยีงใหม  50190

ชมรมผูสงูอายหุวยงสูามคัคี
บานหวยง ู  ม.1   ต.แมปง   อ.พราว
จ.เชยีงใหม  50190

ชมรมผูสงูอายปุระดูทรงธรรม
บานประดู    ม.2    ต.แมปง
อ.พราว     จ.เชยีงใหม   50190

ชมรมผูสงูอายกุลุมวฒันธรรม
บานแมแพง    ม.3    ต.แมปง
อ.พราว    จ.เชยีงใหม  50190

ชมรมผูสงูอายกุลุมดอกบานชืน่
บานแมปง    ม.5     ต.แมปง
อ.พราว     จ.เชียงใหม  50190

ชมรมผูสงูอายกุลุมรวงขาว
บานทุงบวกขาว    ม.6    ต.แมปง
อ.พราว    จ.เชยีงใหม  50190

ชมรมผูสงูอายบุานหวยทราย
บานหวยทราย     ม.7    ต.แมปง
อ.พราว     จ.เชียงใหม  50190

ชมรมผูสงูอายบุานศรปีระดู
บานศรปีระดู    ม.8    ต.แมปง
อ.พราว    จ.เชยีงใหม  50190

ชมรมผูสงูอายตุระไครหอม
บานโปงบวับาน   ม.11   ต.แมปง
อ.พราว   จ.เชยีงใหม   50190

นายคาํ  บญุลลิา

นายศรมีา  ยอดแกวเหลอืง

นายสมพร  ใจชืน่

นายทองคาํ  วโิสภา

นายแปง  นวิรตัน

นายเสาร  อนิเหลา

นางทพิวรรณ  ธนะสาร

นายปน  หมวกสขุ

นายศรนีวล  นาวริตัน

นายสนุทร  กนัทะวงั

นายคาํ  อนิตะวงศ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

353

1,000

683

85

53

70

81

68

69

131

43
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ชมรมผูสงูอายกุหุลาบขาว
บานผาแดง    ม.12    ต.แมปง
อ.พราว    จ.เชยีงใหม  50190

ชมรมผูสงูอายกุลุมดอกบานชืน่
บานสนัตสิขุ    ม.14     ต.แมปง
อ.พราว     จ.เชียงใหม  50190

ชมรมผูสงูอายกุลุมเวยีงเกาวังหนิ
บานหนองปามนั   ม.1    ต.น้าํแพร
อ.พราว     จ.เชียงใหม  50190

กลุมผูสงูอายตุาํบลน้าํแพร
(กลุมดอกทองกวาว)
ทีท่าํการกลุมผูสงูอาย ุ   ต.น้าํแพร
อ.พราว    จ.เชยีงใหม  50190

ชมรมผูสงูอายกุลุมดอกลาํดวน
ม.2    ต.บานโปง    อ.พราว
จ.เชยีงใหม  50190

ชมรมผูสงูอายกุลุมดอกเอือ้งผึง้
ม.4    ต.บานโปง    อ.พราว
จ.เชยีงใหม  50190

ชมรมผูสงูอายกุลุมดอกฟกทอง
ม.5    ต.บานโปง   อ.พราว
จ.เชยีงใหม  50190

ชมรมผูสงูอายกุลุมดอกชบา
ม.6    ต.บานโปง    อ.พราว
จ.เชียงใหม  50190

ชมรมผูสงูอายกุลุมดอกไมแดง
ม.8    ต.บานโปง    อ.พราว
จ.เชยีงใหม  50190

นายอาย  ปนนวล

นางทองใบ  บญุเรอืนยา

นายดวงด ี คาํชยั

นายดวงด ี คาํชยั

นายติบ๊  อภชิยั

นายบวัจนัทร  สทิธคิรอง

นายจาํนงค  จนัทมิา

นายพรหมมา  อรยิะ

นายสขุศร ี วศิาสตร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

80

105

450

129

84

95

58

56

322

323

324

325

326

327

328

329

330
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

ชมรมผูสงูอายจุงัหวดัตาก
โรงพยาบาลสมเดจ็พระจาตากสนิมหาราช
1055/4  ถนนตากสนิ  เทศบาลเมอืงตาก
จ.ตาก 6300

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอสามเงา
74  ม. 3 ต.ยานร ีอ.สามเงา จ.ตาก  63130

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอตาก
โรงพยาบาลบานตาก  186/2  ม.6  ต.ตากตก
อ.บานตาก จ.ตาก 63120

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอแมระมาด
โรงพยาบาลแมระมาด  113/1  ม.5
ต.แมจะเรา อ.แมระมาด  จ.ตาก  63140

ชมรมผูสงูอายบุานหวยบง-วงัผา
109/1 ม.8 ต.แมจะเรา อ.แมระมาด
จ.ตาก  63140

ชมรมผูสงูอายบุานแมระมาดนอย
10  ม.8  ต.ขะเนจือ้ อ.แมระมาด
จ.ตาก  63140

ชมรมผูสงูอายธุรรมรกัษ
วดัไทยสามคัค ี56 ม.9 ต.แมกาษา
อ.แมสอด  จ.ตาก  63140

ชมรมผูสงูอายบุานปาไร
สถานอีนามยั บานสนัปาไร
34  ม.5  ต.พระธาต ุ อ.แมระมาด
 จ.ตาก  63140

ชมรมผูสงูอายอุาํเภออุมผาง
591  ม.1  ต.อุมผาง  อ.อุมผาง
จ.ตาก   63170

นายฉลวย    บญุครอบ

นายประยงค   เครอืกลดั

นายจรวย   สขุสนิ

นายเตมิ    ปญญารนิทร

นายปญญา   อนิคาํ

นายดวงติบ๊    พรมอนิทร

นายฝน    ปนรคีาํ

นายงอก   ทะตา

นายเอกราช  ลขิติเจรญิวฒันะ

055-514575
089-9586866

081-7854458

055-591042
081-7869965

055 585164
084-8140835

087-1467792

081-7273811

087-2037219

055-589199
081-7967624

811

3,607

1,630

2,656

237

63

105

84

1,606
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ชมรมผูสงูอายบุานแมดาน
ศูนยสาธารณสุขชุมชน
โรงพยาบาลทาสองยาง อ.ทาสองยาง
จ.ตาก  63150

ชมรมผูสงูอายบุานแมปะกลาง
สถานอีนามยัหลงัเกา  ม.2  ต.แมปะ
อ.แมสอด จ.ตาก 63140

ชมรมผูสงูอายแุมปะใต
วดัใหมคาํมา  ม.3  ต.แมปะ  อ.แมสอด
จ.ตาก 63140

ชมรมผูสงูอายบุานพระธาตุ
ศาลาเอนกประสงค  61  ม.9  ต.แมปะ
อ.แมสอด  จ.ตาก  63140

ชมรมผูสงูอายมุาตานสุรณ
วดัมาตานสุรณ  ม.1   ต.แมกาษา  อ.แมสอด
จ.ตาก  63140

ชมรมเครอืขายอาสาพฒันา
102  ม.2  ต.ปาเมาะมวง  อ.เมอืงตาก
จ.แพร 6300

ชมรมผูสงูอายแุมทอ
ม.1 ต.แมทอ  อ.เมอืงตาก จ.แพร 6300

ชมรมผูสงูอายบุานแมกาษารวมใจ
61   ม.2  ต.แมกาษา   อ.แมสอด
จ.ตาก   63110

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอพบพระ
40  ม.6  ต.ชองแคบ  อ.พบพระ
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอเมอืงตาก
สนง.สาธารณสขุ อาํเภอเมอืงตาก
จ.ตาก 63000

ชมรมผูสงูอายชุมุชนเกศแกวชมุชนบรูพา
145  ม.7  ต.แมก ุ อ.แมสอด  จ.ตาก 63110

นายแกวเมือง   จะสนุา

นายหลา   เอยอาย

นายเตมิ   ตนัยศ

นายแปง  เรอืนคาํดี

นายผดั   วดัฟน

ด.ต.รส   สรุนิทร

นายบญุทนั    มาเพิม่

ศาลาเอนกประสงค

นายแดง  ศรภีกัดี

-

นางด ี  จอมดวง

055-589199
089-6406733

055-547409

055-547409

055-546474

055-513306

089-4434514

081-1810051

055-540301
086-5907905

055-551667

223

196

173

89

125

717

80

383

150

2,067

224

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ชมรมผูสงูอายรุวมใจพฒันา
ศาลาเอนกประสงค   ม.12  ต.แมกาษา
อ.แมสอด จ.ตาก 63110

ชมรมผูสงูอายแุมกืด้ใหมมงคลนมิติ
วดัมงคลนมิติ  ม.3 ต.แมษา อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายแุมกเุหนอื
วดัแมกเุหนอื   ม.8  ต.แมก ุ อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลพบพระ
วดัพบพระเหนอื  ต.พบพระ  342/1
ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก  63160

ชมรมผูสงูอายบุานดอนเจดยี
บานประธานชมรม  29  ม.7  ต.ชองแคบ
อ.พบพระ  จ.ตาก  63160

ชมรมผูสงูอายบุานทุงกง
ศาลาเอนกประสงคบานทุงกง  153  ม.1
ต.ประดาง  อ.วงัเจา  จ.ตาก  63000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปามะมวง
ศาลาเอนกประสงค  บานปามะมวง
22 ม.2  ต.ปามะมวง  อ.เมอืงตาก
จ.ตาก  63000

ชมรมผูสงูอายบุานน้าํรมึ
ศาลาเอนกประสงค  บานน้าํรมึ   83 ม.4
ต.น้าํรมึ  อ.เมอืงตาก  จ.ตาก  63000

ชมรมผูสูงอายรุมไทรนาโบสถ
สถานอีนามยั (หลงัเกา)  ตาํบลนาโบสถ
102/1  ม.1  ต.ประดาง  อ.วงัเจา
จ.ตาก  63000

ชมรมผูสงูอายชุมุชนพฒันา
วดัชมุพลครี ี 109/1  ถนนชดิวนา
เทศบาลเมอืงแมสอด จ.ตาก  63000

-

นายคาํ   ปนสา

นายเหมาะ  จนัซวิ

นายกอง    เดชะชาติ

นายบญุเสรมิ   พนัธถนอม

นายสาํรวย   เหมกลุ

นายทองหลอ   ปญญาไว

นายถวลิ   ฟกทองอยู

นายพรวน    ศรมีาลา

น.ส.สวุด ี อาํไพ

055-554282

055-554666369

055-551230

055-50247
087-1951532

055-50247
087-1951532

081-6742402

055-540229
089-5674020

087-2096388

055-532264
081-0362498

76

80

184

833

39

128

512

71

431

109
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ชมรมผูสงูอายวุดัหลวง
17  ถนนราชการราษฎรดาํริ
เทศบาลเมอืงแมสอด  จ.ตาก  63000

ชมรมผูสงูอายพุบพระกลาง
112  ชมุชนที ่3  เทศบาลพบพระ อ.พบพระ
จ.ตาก  63160

ชมรมผูสงูอายพุบพระใตสามัคคี
บานประธานชมรม  100/1  ชุมชนที่ 4
เทศบาลพบพระ  จ.ตาก  63160

ชมรมผูสงูอายบุานสมบรูณทรพัย
บานผูใหญบาน  ม.15  197  ม.15
ต.ชองแคบ  อ.พบพระ  จ.ตาก  63160

ชมรมรมโพธิท์อง
สถานอีนามยั  บานดงซอม  1  ม.3
ต.เชยีงทอง  อ.วงัเจา จ.ตาก  63160

ชมรมผูสงูอายบุานพะวอ
110  ม.1  ต.พะวอ   อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานแมละเมา
210  ม.2 ต.พะวอ อ.แมสอด จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานแมละเมาไหลทา
188 ม.6 ต.พะวอ อ.แมสอด  จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานหวยไคร
ศาลาเอนกประสงคบานหวยไครั
29  ม.7  ต.พะวอ  อ.แมสอด  จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานแมละเมาสามคัคี
315 ม.9 ต.พะวอ อ.แมสอด จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานแมสลดิหลวง
102  ม.5  ต. แมสอง  อ.ทาสองยาง
จ.ตาก  63150

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองบวัใต
อบต.หนองบวัใต อ.เมอืงตาก จ.ตาก  63000

ด.ต.ด ี ทพิยวงศ

นายแยง   สยุะวงศ

นายเปย   ปนนปง

นายบญุนาํ  จังกา

นายแสง   สยุะลงักา

นายสมีลู   วนัชยั

นายละมยั   ทองนชุ

นายพลอย   สารทวงศ

นายหวนั     ใจสะอาด

นายอนงค   เตจะ

นายลาํจวน   มลิมาศ

นายชอ   เครอือยู

055-532104

087-8439147

055-569275

086-8069081

088-1786973

055-595138

055-595138

055-595391

086-2092786

-

081-0448608

139

118

105

54

234

82

52

48

32

53

67

502

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
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43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

ชมรมผูสงูอายหุวยไมแปน
วดัหวยไมแปน 28  ม.5  ต.มหาวนั
อ.แมสอด  จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานแมจะเรา
สถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรติ
ตาํบลแมจะเรา จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานเสรรีาษฎรใหม
อาคารชมรม  ม.8  ทางแยกไปบานชิบาโบ
ต.ชองแคบ  อ.พบพระ จ.ตาก 63160

ชมรมผูสงูอายบุานหวยนกแล
136/1  ม.9  ต.ชองแคบ  อ.พบพระ
จ.ตาก 63160

ชมรมผูสงูอายรุวมไทยพฒันา
ศาลาเอนกประสงค  ม.6 ต.รวมไทยพัฒนา
อ.พบพระ จ.ตาก 63160

ชมรมผูสงูอายชุมุชนสนัตนปน
ศาลาอเนกประสงค 104/2  ถ.ชดิวนา
เทศบาลเมอืงแมสอด จ.ตาก 63000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมระมาด
โรงพยาบาลแมระมาด ม.4  ต.แมระมาด
อ.แมระมาด  จ.ตาก 63140

ชมรมผูสงูอายรุวมพลงัน้าํใจใฝฝน
405/1  ม.9 ต.เชียงทอง อ.วงัเจา จ.ตาก 63000

ชมรมผูสงูอายบุานเดนววั
325/9  ม.4  ต.เชียงทอง อ.วงัเจา
จ.ตาก 63000

ชมรมผูสงูอายรุมโพธิเ์งนิ
14/5  ม.7  ต.เชียงทอง  อ.วงัเจา
จ.ตาก 63000

ชมรมผูสงูอายบุานสบยม
49/7 ม.2 ต.เชียงทอง อ.วงัเจา จ.ตาก 63000

นายธวชั   อนิตะ

นายเตมิ   ปญญารินทร
113/1  ม.5  ต.แมจะเรา
อ.แมระมาด  จ.ตาก  63140

นายประเทอืง   สุมลาย

นายเอกสทิธิ ์  ลิม้ทองธรรมชาติ

นายสมศร ี   บญุยะกร

นายวชิติ    วรพนพพิฒัน

นายเลศิ   บญุมา

นายทองมา   สงัวาล

นางจนัทรา   อดุมโภชน

นางวภิาวด ี สวุรรณี

นายฉลวย   เนือ่งดดั

-

055-585164

087-0160343

055-520204
089-5019943

055-532741
086-2124301

086-0742782

089-8198589

089-9608061

089-0654150

114

1,020

40

52

50

169

957

68

89

71

46
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลเชยีงทอง
17/11 ม.3 ต.เชียงทอง อ.วงัเจา
จ.ตาก  63000

ชมรมผูสงูอายรุมโพธิท์องหลอง
61  ม.8  ต.เชียงทอง อ.วงัเจา จ.ตาก 63000

ชมรมผูสงูอายบุานพบพระทรายงาม
258 ม.7 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63130

ชมรมผูสงูอายบุานพบพระรวมใจ
วดัพบพระเหนอื ชมุชนที ่1  280  ชมุชนที ่1
เทศบาลพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63130

ชมรมผูสงูอายพุฒันาสามคัค ี 2
วดัพบพระเหนอื ชมุชนที ่1 118  ชมุชนที ่2
เทศบาลพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสมอโคน
4  ม.3 ค.สมอโคน อ.บานตาก จ.ตาก 63120

ชมรมผูสงูอายสุามัคครีวมไทยพฒันา
ศาลาเอนกประสงค  ม.10  1/34  ม.10
ต.รวมไทยพฒันา  อ.พบพระ  จ.ตาก 63130

ชมรมผูสงูอายบุานหวยน้าํเยน็
ศาลาเอนกประสงค  บานหวยน้ําเย็น  ม.7
ต.รวมไทยพฒันา  อ.พบพระ  จ.ตาก 63160

ชมรมผูสงูอายบุานสนัปาไร
ศาลาเอนกประสงค  ม.2  ต.ขะเนเจือ้
อ.แมระมาด  จ.ตาก 63140

ชมรมผูสงูอายบุานทาํปยุ
บรเิวณศาลเจาดอยลาน  ม.5
เทศบาลตาํบลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลเกาะตะเภา
วดัแมยะ  ม.7 ต.เกาะตะเภา อ.บานตาก
จ.ตาก 63120

นายบวัเรียน   คาํทองหลาง

นายทองหลอ   สรุภี

นายปน  แกวกลม

นางเหม   เปกคาํปา

ร.ต.ต.เกรยีง   แกนสมัพนัธ

นายทวน   ศรวีลิยั

นายพบิลู  สรรควรรธนะ

นายฐานะ   กองกาวงั

นายขนั   หลาปนตา

นายอนิทร    มณคีาํ

นางประคอง   คงเมอืง

086-0189624

085-0570482

081-6740535

055-569604
084-6880682

087-3105542

084-8213063

089-9570320

055-599102
086-2166781

055-550122

800

52

103

129

207

413

77

45

77

184

144

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64
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65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองบวัเหนอื
วดับานเดน  ม.2  ต.หนองบวัเหนอื
อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ชมรมอยูดมีสีขุ
74  ม.3  ต.ยานร ี อ.สามเงา จ.ตาก 63130

ชมรมสงเสรมิสขุภาพการออกกาํลงักาย
ผูสงูอายชุมุชนดอนไชย
วดัดอนไชย เทศบาลเมอืงแมสอด
8 ถนนประสาทวถิ ี เทศบาลเมอืงแมสอด
จ.ตาก 63000

ชมรมผูสงูอายบุานแมตาวแพะ
วดัดอนแกว  ม.3  ต.แมตาว  อ.แมสอด
จ.ตาก 63110

ชมรมผูสงูอายบุานแมโกนเกน
ศาลากลางบาน  ม.4  ต.มหาวนั  อ. แมสอด
จ.ตาก 63110

ชมรมผูสงูอายบุานหวยมหาวนั
ศาลากลางบาน ม.9  ต.มหาวัน อ.แมสอด
จ.ตาก 63110

ชมรมผูสงูอายเุพือ่สขุภาพ
8  ม. 13  ต.เชยีงทอง  อ.วงัเจา จ.ตาก 63000

ชมรมผูสงูอายบุานวงัผา
33  ม.4  ต.แมจะเรา  อ.แมระมาด
จ.ตาก 63140

ชมรมผูสงูอายบุานเกษตรพฒันา
วดัเกษตรพัฒนา  กม.8  ม.8  ต.พบพระ
อ.พบพระ  จ.ตาก 63160

ชมรมผูสงูอายบุานใหมรมิแมย
18  ม.10  ต.แมกาษา  อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

นายสพุล   แกวมหาวงษ

นายประยงค   เครอืกลดั

น.ส.พริณุ   ธรรมนมิติ

นายเพชร     นามดปีระเสรฐิ

นายขาน    นนัตา

นายจนัคาํ  ปญญา

นายสวาน   พุยนอย

นายทนุ   พวงมณตีระกลู

นายวเิชยีร     คตเชย

นายป   ตยิะนิว่

055-880582

081-7854458

055-531904
084-6234030

055-532973

055-566098

081-2803894

084-5744654

087-2101318

085-6517140

509

85

161

164

135

92

63

174

38

85
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ชมรมผูสงูอายบุานดอนสวาง
ศาลาเอนกประสงค บานดอนสวาง
ม.15  ต.แม่กาษา  อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ชมรมผูสงูอายบุานมหาวนั
ศาลาประจาํม.บาน  ม.1 ต.มหาวนั
อ.แมสอด จ.ตาก 63110

ชมรมผูสงูอายบุานใหมแมโกนเกน
ศาลาประจาํม.บาน  ม.2  ต.มหาวนั
อ.แมสอด  จ.ตาก 63110

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยับานหนองแขม
สถานอีนามยับานหนองแขม  62  ม.12
ต.แมทอ  อ.เมืองตาก  จ.ตาก 63000

ชมรมผูสงูอายรุูรกัสามัคคี
ศาลาเอนกประสงค  ม.12  ต.ชองแคบ
อ.พบพระ  จ.ตาก 63000

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลสามเงา
ทีท่าํการชมรม 202/2  ม.4   ต.สามเงา
อ.สามเงา  จ.ตาก 63130

ชมรมผูสงูอายบุานจดัสรร
ทีท่าํการชมรม 202/2  ม.4  ต.สามเงา
อ.สามเงา  จ.ตาก 63130

ชมรมผูสงูอายบุานหวยนึง่
ศนูยประชมุม.บานหวยนึง่  ม.3  ต.แมทอ
อ.เมืองตาก  จ.ตาก 63000

ชมรมสงเสรมิสขุภาพผูสงูอายบุานหนองบวั
สาํนกัสงฆ  บานหนองบวั  ม.6  ต.แมอสุุ
อ.ทาสองยาง  จ.ตาก 63150

ชมรมผูสงูอายธุรรมรกัษ
วดัไทยสามคัค ี  ม.9  ต.แมกาษา อ.แมสอด
จ.ตาก 63110

นายฝน   หมืน่จนิะ

นายสมบรูณ  พอเมอืงแสนใจ

นายโชต ิ  บญุปาล

นางราํพรรณ   พุมนวล

นายทรงชยั    ศรวีงคราช

นายจรสั    พลูเขยีว

นางพะยอม  สาลี

นายทองคาํ   เครอืบญุมา

นายพะแยะหยอ   รกัสถานกาํเนดิ

นายฝน  ปนรคีาํ

055-554411

085-7284762

055-505000

085-7871707

081-394940

081-9724917

087-6099808

087-2037219

97

60

64

194

32

277

287

79

73

105

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



54 ·íÒà¹ÕÂºÍ§¤•¡ÃªÁÃÁ´ŒÒ¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È.2553

ÅíÒ´Ñº·Õè Ë¹‹ÇÂ§Ò¹/Í§¤•¡Ã/·ÕèÍÂÙ‹ ª×èÍ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹/·ÕèÍÂÙ‹ â·ÃÈÑ¾·•/â·ÃÊÒÃ ÊÁÒªÔ¡ (¤¹)

¨Ñ§ËÇÑ́ µÒ¡

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

ชมรมผูสงูอายบุานแมปะกลาง
อาคารเกาสถานอีนามยับานแมปะ ม.2
ต.แมปะ อ.แมสอด จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานแมปะใต
วดัใหมคาํมา  ม.3  ต.แมปะ  อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานพระธาตุ
ศาลาเอนกประสงค   ม.9  ต.แมปะ
อ.แมสอด จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายมุาตานสุรณ
วดัมาตานสุรณ  ม.1  ต.แมกาษา อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานแมกาษารวมใจ
ศาลาเอนกประสงค  ม.2  ต. แมกาษา
อ.แมสอด จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายชุมุชนเกศแกวชมุชนบรูพา
วดัเกศแกวบรูพา   ม.7 ต.แมก ุอ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายรุวมใจพฒันา
ศาลาเอนกประสงค ม.12  ต.แมกาษา
อ.แมสอด จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายแุมกึด้ใหมมงคลนมิติ
วดัมงคลนมิติ  ม.3  ต.แมกาษา  อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายแุมกเุหนอื
วดัแมกเุหนอื   ม.8  ต.แมก ุ อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายชุมุพลพฒันา
วดัชมุพลครี ี  เทศบาลเมอืงแมสอด
จ.ตาก  63110

นายคาํปน  คงเอีย่ม

นายบญุฤทธิ ์  ใจพรมเมือง

นายแปง  เรอืนใจดี

นายผดั   วนัฟน

นายเฮยง  อดุแกว

นางด ี จอมดวง

นายเปง  เงนิยางแดง

นายคาํ  ปนสา

นายเหมอะ   จนัซวิ

นายองอาจ   สรรคชา

085-2695966

055-546474

055-554223

081-1810052

055-551667

055-554282

055-554369

055-551230

-

196

173

89

125

383

224

76

80

184

109



55·íÒà¹ÕÂºÍ§¤•¡ÃªÁÃÁ´ŒÒ¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È.2553

ÅíÒ´Ñº·Õè Ë¹‹ÇÂ§Ò¹/Í§¤•¡Ã/·ÕèÍÂÙ‹ ª×èÍ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹/·ÕèÍÂÙ‹ â·ÃÈÑ¾·•/â·ÃÊÒÃ ÊÁÒªÔ¡ (¤¹)

¨Ñ§ËÇÑ́ µÒ¡

ชมรมผูสงูอายวุดัหลวง
วดัหลวง  เทศบาลเมอืงแมสอด  อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายพุะวอ
หอประชมุ โรงเรยีนบาน แมละเมา   ม.1
ต.พะวอ  อ.แมสอด  จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานแมละเมา
วดัเชตะวนัครี ี ม.2  ต.พะวอ  อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานแมละเมาไหลทา
วดัสวางอารมณ  ม.6 ต.พะวอ  อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานหวยไคร
ศาลาเอนกประสงค  บานหวยไคร  ต.พะวอ
อ.แมสอด จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานแมละเมาสามคัคี
บานผูใหญบาน ต.พะวอ  อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอแมสอด
วดัมณไีพรสณท  เทศบาลเมอืงแมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายหุวยไมแปน
วดัหวยไมแปน  ม. 5 ต.มหาวนั  อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายชุมุชนสนัตนปน
ศาลาเอนกประสงค ชมุชนสนัตนปน
อ.แมสอด  จ.ตาก  63110

ชมรมสงเสรมิสขุภาพ
การออกกาํลงักายชมุชนดอนชยั
วดัดอนชยั  เทศบาลเมอืงแมสอด
จ.ตาก   63110

ด.ต. ด ี ทพิยวงศ

นายแกวมา   เทพสหีนู

นายละมยั  ทองนชุ

นายพลอย   สารทวงศ

นายหวนั   ใจสะอาด

นายอนงค  เตจะ

นายอนนัต   จีค๋รีี

นายธวชั  อนิตะ

นายวชิติ   วรพนพพิฒัน

น.ส.พริณุ  ธรรมนมิติ

055-532104
081-9736540

055-595032

055-595138

055-595391

-

086-2092786

055-532789
081-0370542

085-2705642

055-532741
056-2124301

055-531904
084-6234030

139

82

52

48

32

53

1,580

114

169

161

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104
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105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

ชมรมผูสงูอายบุานแมตาวแพะ
วดัดอนแกว  ม.3  ต.แมตาว  อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานแมโกนเกน
ศาลาเอนกประสงค  ม.4 อ.แมสอด  จ.ตาก
63110

ชมรมผูสงูอายบุานหวยมหาวนั
ศาลาเอนกประสงค  ม.9 ต.มหาวนั
อ.แมสอด  จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานใหมรมิเมย
18  ม.10  ต.แมกาษา  อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายดุอนสวาง
ศาลาเอนกประสงค  บานดอนสวาง  ม.15
ต.แมกาษา  อ.แมสอด  จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานมหาวนั
ศาลาประจาํม.บาน  36  ม.1  ต.มหาวนั
อ.แมสอด  จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานใหมแมโกนเกน
ศาลาประจาํม.บาน ม.2  ต.มหาวนั
อ.แมสอด   จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานตาก
โรงพยาบาลบานตาก  ม.6  ต.ตากออก
อ.แมสอด  จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสมอโคน
สนง.อบต.สมอโคน  ม.4  ต.สมอโคน
อ.แมสอด  จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายเุกาะตะเภา
7  ม.7  ต.เกาะตะเภา  อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

นายเพชร   นามดปีระเสรฐิ

นายขาน   นนัตา

นายจนัคาํ  ปญญา

นายป   ตยิะนิว่

นายฝน  หมืน่จนิะ

นายสมบรูณ   พอเมอืงแสนใจ

นายโชค  บญุปาล

นายจรวย   สขุสนิ

นายทวน  ศรวีจิยั

นางประคอง   คงเมอืง

055-532973

-

055-566098

085-6517140

055-554411

-

085-7284762

055-591042
081-7869965

055-591705

055-550122

164

135

92

85

97

60

64

1,630

413

144
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ชมรมผูสงูอายอุาํเภอพบพระ
วดัราษฎรเจรญิธรรม  ม. 6  ต.ชองแคบ
อ.แมสอด  จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลพบพระ
วดัพบพระเหนอื  ต.พบพระ อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานดอนเจดยี
29 ม.7 ต.ชองแคบ อ.แมสอด จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายพุบพระกลาง
112 ชมุชนที ่3 เทศบาลตาํบลพบพระ
อ.แมสอด  จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายพุบพระใต
100/1  ชมุชนที ่4  เทศบาลตาํบลพบพระ
อ.แมสอด  จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานสมบรูณทรพัย
197  ม.15  ต.ชองแคบ อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานเสรรีาษฎรใหม
57  ม.8  ต.ชองแคบ  อ.แมสอด
จ.ตาก    63110

ชมรมผูสงูอายบุานหวยนกแล
136  ม.9  ต.ชองแคบ อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายรุวมไทยพฒันา
69  ม.6  ต.รวมไทยพฒันา  อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานพบพระทรายงาม
258  ม.7  ต.พบพระ  อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานพบพระรวมใจ
280  ชมุชนที ่1  เทศบาลตาํบลพบพระ
จ.ตาก  63110

นายแดง  ศรภีกัดี

นายกอง  เดชะชาติ

นายบญุเสรมิ  พนัธถนอม

นายแยง  สยุะวงษ

นายเปย  ปนปง

นางบญุนาํ   จงักา

นายประเทอืง   สุมลาย

นายเอกสทิธิ ์  ลิม้ทองธรรมชาติ

นายสมศร ี  บญุยะกร

นายปน   แกวกลม

นางเหม     เปกคาํปา

055-50181
084-8190654

086-9959283

055-520247
087-1951532

087-8439147

055-569275

086-8069081

087-0160343

055-520204

087-2105501

085-0570482

081-6740535

150

833

39

118

105

54

52

52

50

103

129

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125
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126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

ชมรมผูสงูอายพุฒันาสามคัค ี 2
118  ชมุชนที ่2  เทศบาลตาํบลพบพระ
อ.แมสอด  จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายสุามัคครีวมไทยพฒันา
ศาลาเอนกประสงค ม.10
บานรวมไทยพัฒนาที่ 1 ต.รวมไทยพัฒนา
อ.แมสอด  จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานหวยน้าํเยน็
ศาลาเอนกประสงค ม.7 ต.รวมไทยพฒันา
อ.แมสอด  จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายบุานเกษตรพฒันา
วดัเกษตรพัฒนา   ก.ม.8  ม.8 ต.พบพระ
อ.แมสอด  จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายรุูรกัสามัคคี
ศาลาเอนกประสงค ก.ม.5 ม.2 ต.ชองแคบ
อ.แมสอด  จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายจุงัหวดัตาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
อ.เมืองตาก  จ.ตาก  63000

ชมรมเครอืขายอาสาพฒันา
วดัดอยขอยเขาแกว  ม.1 ต.แมทอ อ.แมสอด
จ.ตาก  63110

ชมรมผูสงูอายแุมทอ
สถานอีนามยัตาํบลแมทอ  อ.เมอืง
จ.ตาก  63000

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอเมอืงตาก
สนง. สาธารณสขุ อาํเภอเมอืงตาก
จ.ตาก  63000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปามะมวง
ศาลาเอนกประสงคบานปามะมวง ม.2
ต.ปามะมวง  อ.เมอืง  จ.ตาก  63000

ร.ต.ต.เกรียง  แกนสมัพนัธ

นายพบิลู  สรรควรรธนะ

นายฐานะ    กองกาวงั

นายวเิชยีร   คตเชย

นายธงชยั   ศรวีงศราช

นายฉลวย  บญุครอบ

ด.ต. รส  สรุนิทร

นายบญุทนั   มาเพิม่

นายชอ  เครอือยู

นายทองหลอ   ปญญาไว

055-569604
084-6880682

084-8213063

087-2101318

085-7871707

055-514575
089-9586866

055-513306

089-4434514

081-0448608

081-6742402

207

77

45

38

32

811

717

80

2,067

512
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ชมรมผูสงูอายบุานน้าํรมึ
ศาลาเอนกประสงคบานน้าํรมึ  ต.น้าํรมึ
อ.เมอืง  จ.ตาก  63000

ชมรมผูสงูอายหุนองบวัใต
สนง.อบต.หนองบวัใต อ.เมอืง จ.ตาก  63000

ชมรมขาราชการบาํเหนจ็บาํนาญ
วดัโบสถมณศีรบีญุเรอืง  เทศบาลเมอืงตาก
อ.เมอืง  จ.ตาก  63000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองบวัเหนอื
วัดบานเดน  ม.2 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง
จ.ตาก  63000

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยับานหนองแขม
สถานอีนามยับานหนองแขม  อ.เมือง
จ.ตาก  63000

ชมรมผูสงูอายบุานหวยนึง่
ศนูยประชหุมูบาน  ม.5 ต.พระธาตุ
อ.แมระมาด จ.ตาก 63140

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอระมาด
สน.สาธารณสขุ  อาํเภอแมระมาด
ต.พระธาต ุอ.แมระมาด จ.ตาก 63140

ชมรมผูสงูอายบุานหวยบง-วงัผา
วดัหวยบง  ต.แมจะเรา  อ.แมระมาด
จ.ตาก 63140

ชมรมผูสงูอายบุานแมระมาดนอย
วัดแมระมาดนอย  ต.ขะเนจื้อ อ.แมระมาด
จ.ตาก 63140

ชมรมผูสงูอายบุานสนัปาไร
สถานีอนามัยบานสันปาไร  ม.5 ต.พระธาตุ
อ.แมระมาด จ.ตาก 63140

นางถวลิ  ฟกทองอยู

นายชอ  เครอือยู

นายเมธ ี วจิารณปรชีา

นายคาํปา  ลาแกว

นางราํพรรณ   พุมนวล

นายทองคาํ  เครอืบญุมา

นายเตมิ  ปญญารนิทร

นายปญญา  อนิคาํ

นายสนุทร   อะนา

นายงอก  ทะตา

055-540229
089-5674020

081-0448608

055-517928
081-7839694

081-6800989

055-505000

087-6099808

055-585164
084-8140835

087-1467792

081-0378497

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145
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146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

ชมรมผูสงูอายบุานแมจะเรา
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ต.แมจะเรา
อ.แมระมาด จ.ตาก 63140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมระมาด
โรงพยาบาลแมระมาด ม.4  ต.แมระมาด
อ.แมระมาด จ.ตาก 63140

ชมรมผูสงูอายบุานปาไร
22 ม.2 ต.ขะเนจือ้ อ.แมระมาด จ.ตาก 63140

ชมรมผูสงูอายบุานวงัผา
สถานอีนามยับานวงัผา  ม.4 ต.แมจะเรา
อ.แมระมาด จ.ตาก 63140

ชมรมผูสงูอายรุมไทรนาโบสถ
อาคารเกาสถานอีนามยั บานนาโบสถ
ต.นาโบสถ  อ.วงัเจา  จ.ตาก 6300

ชมรมผูสงูอายรุมโพธิท์อง
สถานอีนามยับานดงซอม ต.เชียงทอง
อ.วงัเจา  จ.ตาก 6300

ชมรมผูสงูอายรุวมพลงัน้าํใจใฝฝนสวสัดกิาร
ม.9  ต.เชยีงทอง  อ.วงัเจา  จ.ตาก 6300

ชมรมผูสงูอายบุานเดนววั
325/9  ม.4 ต.เชยีงทอง อ.วงัเจา
จ.ตาก 6300

ชมรมผูสงูอายรุมโพธิเ์งนิ
14/5 ม. 7 ต.เชยีงทอง  อ.วงัเจา จ.ตาก 6300

ชมรมผูสงูอายบุานสบยม
49/7  ม.2 ต.เชียงทอง อ.วงัเจา จ.ตาก 6300

ชมรมผูสงูอายตุาํบลเชยีงทอง
17/11 ม.3 บานดงซอม ต.เชยีงทอง อ.วงัเจา
จ.ตาก 6300

ชมรมผูสงูอายรุมโพธิท์องหนองปลาไหล
61  ม.8  ต.เชียงทอง  อ.วงัเจา จ.ตาก 6300

นายเตมิ   ปญญารินทร

นายเลศิ   บญุมาก

นายขนั  หลาปนตา

นายทนุ   พวงมณตีระกลู

นายพรวน   ศรมีาลา

นายแสง   สยุะลงักา

นายทองมา   สงัวาล

นางจนัทรา   อดุมโภชน

นางวภิาวด ี  สวุรรณี

นายฉลวย  เนือ่งดดั

นายบวัเรียน  คาํทองหลาง

นายทองหลอ    สรุภี

055-585164
084-8140835

086-0742782

089-9570320

086-2446575

087-2096388

081-7869273

084-8198589

089-0654150

089-0654150

085-2291801

1,020

957

77

174

431

234

68

89

71

46

800

52
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ชมรมผูสงูอายเุพือ่สขุภาพ
116  ม.13  บานชมุชนกลาง ต.เชียงทอง
อ.วงัเจา จ.ตาก 6300

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอสามเงา
ทีท่าํการชมรม  202/2  เทศบาล ต.สามเงา
อ.สามเงา จ.ตาก 63130

ชมรมผูสงูอายบุานทาปยุ
เทศบาลตาํบลสามเงา อ.สามเงา
จ.ตาก 63130

ชมรมอยูดมีสีขุ
ม.3 ต.ยานร ี อ.สามเงา จ.ตาก 63130

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลสามเงา
ทีท่าํการ ชผส.อาํเภอสามเงา  202/2  ม.4
เทศบาล ต.สามเงา จ.ตาก 63130

ชมรมผูสงูอายบุานจดัสรร
ทีท่าํการ ชผส.อาํเภอสามเงา เทศบาล
ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130

นายสวาน   พุยนอย

นายประยงค   เครอืกลดั

นายอนิทร   มณคีาํ

นายประยงค   เครอืกลดั

นายจรสั  พลูเขยีว

นางพะยอม     สาลี

081-2803894

081-7854458

055-599102
086-2166781

081-7854458

081-3947940

055-599025
081-9724917

63

3,607

184

85

277

287

158

159

160

161

162

163
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ชมรมผูสงูอายตุาํบลพยหุะครีี

268/2  หมู 5  ต.พยหุะครี ี อ.พยหุะครีี

จ.นครสวรรค  60130

ชมรมผูสงูอายจุงัหวดันครสวรรค

9  ถนนลกูเสอื  ขางวดันครสวรรค

อ.เมือง  จ.นครสวรรค  60000

ชมรมผูสงูอายวุยัทอง

สาํนกังานสวสัดกิารขาราชการครู

นครสวรรค  อ.เมอืง  จ.นครสวรรค  60000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานมะเกลอื

ต.บานเกลอื  อ.เมอืง

จ.นครสวรรค  60000

ชมรมผูสงูอายบุานผาแดง

ต.บานผาแดง  อ.เมอืง

จ.นครสวรรค  60000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลนครสวรรคตก

ถ.โกรกพระ  อ.เมอืง

จ.นครสวรรค  60000

ชมรมผูสงูอายฤุๅษดีดัตน วดัไทร

ศนูยแพทยวดัไทรใต  อ.เมือง

จ.นครสวรรค  6000

ชมรมผูสงูอายดุนตรไีทย วดัไทร

ศนูยแพทยวดัไทรใต  อ.เมือง

จ.นครสวรรค  60000

ชมรมผูสงูอายไุทเกก็ วดัไทร

ศนูยแพทยวดัไทรใต  อ.เมือง

จ.นครสวรรค  60000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองกรด

อบต. หนองกรด  อ.เมอืง

จ.นครสวรรค  60000

นายประเทอืง   คุมชู

พ.ท.ดาํรง  วงษศริิ

นายปรชีา  ฉายเพชร

นางบญุตา  รอบครอบ

นายสงบ  ศรวีรรณ

นายยงยทุธ  ประเสรฐิศรี

นางเรไร  รงัสภิาพรกลุ

นางเรไร  รงัสภิาพรกลุ

นางสงัวาล  มสุกิกถะพงษ

นายฉลอง  จาํนง

056-341134

087-8434923

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

1,491

653

200

110

165

48

33

36

4632
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลแควใหญ

ม.5  แควใหญ  อ.เมอืง

จ.นครสวรรค  60000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลกลางแดด

สอ. ชมรมผูสงูอายกุลางแดด  อ.เมอืง

จ.นครสวรรค  60000

ชมรมผูสงูอายอุอกกาํลงักาย 17.05

อทุธยานสวรรค  อ.เมอืง

จ.นครสวรรค  60000

ชมรมผูสงูอายวุิง่ 630 อทุธยานนครสวรรค

อทุธยานนครสวรรค  (เกาะกลาง)  อ.เมอืง

จ.นครสวรรค  60000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองปลงิ

สถานอีนามยัหนองปลงิ  อ.เมอืง

จ.นครสวรรค  60000

ชมรมผูสงูอายกุารเคหะนครสวรรค

ม.15  การเคหะนครสวรรค  อ.เมอืง

จ.นครสวรรค  60000

ชมรมผูสงูอายไุทเกก็ อทุธยานนครสวรรค

อทุธยานนครสวรรค  อ.เมอืง

จ.นครสวรรค  6000

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอเกาเลีย้ว

โรงพยาบาลเกาเลีย้ว  อ.เกาเลีย้ว

จ.นครสวรรค  60230

ชมรมผูสงูอายบุานหนองแพงพวยหนองเตา

วดัหนองแพงพวย  หนองเตา  อ.เกาเลีย้ว

จ.นครสวรรค  60230

ชมรมผูสงูอายศุนูยสงเคราะหราษฎรหนองเตาใต

หนองเตาใต  หนองเตา  อ.เกาเลีย้ว

จ.นครสวรรค  60230

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

300

229

36

54

330

64

60

208

116

112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายสมนกึ  อนิจนั

ร.ต.สวอง  สทิธิ

นายนภดล  แยมกลบี

เฮยตี๋

นายสกุ  กลอมเกลา

นางบญุลอื  จัน่วจิติร

-

นางกาญจนทพิย  เนตรแพ

นายพอน  กนัเจยีก

นายประทมุ  ปราศจาก
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ชมรมผูสงูอายศุนูยสงเคราะหราษฎร

บานยางใหญ

ชมรมผูสงูอายยุางใหญ   หนองเตา

อ.เกาเลีย้ว  จ.นครสวรรค  60230

ชมรมผูสงูอายศุนูยสงเคราะหราษฎร

ทุงตาชัง่

หนองเตา  อ.เกาเลีย้ว

จ.นครสวรรค  60230

ชมรมผูสงูอายศุนูยสงเคราะหราษฎร

กลัยารัตน

หนองเตา  อ.เกาเลีย้ว

จ.นครสวรรค  60230

ชมรมผูสงูอายศุนูยสงเคราะหราษฎร

เนินสงวน

หนองเตา  อ.เกาเลีย้ว

จ.นครสวรรค  60230

ชมรมผูสงูอายศุนูยสงเคราะหราษฎร

ปายายมุย

หนองเตา  อ.เกาเลีย้ว

จ.นครสวรรค  60230

ชมรมผูสงูอายศุนูยสงเคราะหราษฎร

บานหวยรัว้

ทุงหวยรัว้  หนองเตา  อ.เกาเลีย้ว

จ.นครสวรรค  60230

ชมรมผูสงูอายศุนูยสงเคราะหราษฎร

บานหนองเตาเหนอื

หนองเตาเหนอื  หนองเตา  อ.เกาเลีย้ว

จ.นครสวรรค  60230

21

22

23

24

25

26

27

นายเคน  ขอเทยีม

นายทองม ี กลิน่จนัทร

นายเจยีน  ตยิานนัท

นางสริลิกัษณ  บญุสนิ

นางทองใบ  อนงคทอง

นายภกัด ี อนตุรรงักรู

นายสงัแวว  กล่าํโพธิ์

-

-

-

-

-

-

-

64

43

103

32

48

35

82
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ชมรมผูสงูอายศุนูยสงเคราะหราษฎร
บานเนนิโพธิ์
หนองเตา  อ.เกาเลีย้ว
จ.นครสวรรค  60230
ชมรมผูสงูอายตุาํบลเนนิศาลา
สถานอีนามยัเนนิศาลา  อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค  60170
ชมรมผูสงูอายตุาํบลบางมะฝอ
สถานอีนามยับางมะฝอ อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค  60170
ชมรมผูสงูอาย ุหมู 6 บานดงชะพลู
สถานอีนามยับางมะฝอ  อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค  60170
ชมรมผูสงูอายบุานในคลองพฒันา หมู 2
โรงพยาบาลโกรกพระ (5 โกรกพระ ม.2)
อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค  60170
ชมรมผูสงูอายบุานโกรกพระ หมู 4
บานโกรกพระ  ม.4  วดัโกรกพระใตพฒันา
อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค  60170
ชมรมผูสงูอายบุานคลองตาสอ หมู 6
78/1  ต.โกรกพระ  อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค  60170
ชมรมผูสงูอายชุมุชนวดัโกระเหนอืพฒันา
วดักระเหนอืพฒันา  อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค  60170
ชมรมผูสงูอายพุฒันาครอบครวัยานมทัรี
อ.บ.ต. ยานมทัร ี อ.พยหุะครีี
จ.นครสวรรค  60130
ชมรมผูสงูอายอุงคการบรหิาร
สวนตาํบลสระทอง
องคการบรหิารสวนตาํบลสระทอง

อ.พยหุะครี ี จ.นครสวรรค 60130

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

นายประสทิธิ ์ ยอดสนิ

นายเสร ี เนนิพลบั

นางขวญัใจ  มวงมนั

นายประยงค  สตัยชาพงษ

น.ส.สวุรรณา  สุมอนิทร

น.ส.สรุยี  บวัสาํลี

นายชวน  แกวแดง

นายไฉน  อมัพรายน

นางวนดิา  พนัธุ

นายก อบต.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

257

148

50

45

89

117

121

65

445

433
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ชมรมผูสงูอายนุคิมเขาบอแกว

อ.บ.ต. นคิมเขาบอแกว  อ.พยหุะครีี

จ.นครสวรรค  60130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลพยหุครีี

268/2 ม.5  ต.พยหุะครี ี อ.พยหุะครีี

จ.นครสวรรค 60130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลยางขาว

อบต. ยางขาว  อ.พยหุะครีี

จ.นครสวรรค 60130

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอชมุแสง

11/1  ถ.แสงไพฑรูย  ต.ชมุแสง  อ.ชมุแสง

จ.นครสวรรค 60120

ชมรมผูสงูอายบุานสนัเนนิ

สถานอีนามยัเนนิ  อ.ชมุแสง

จ.นครสวรรค  60120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทบักฤช

อ.บ.ต. ทบักฤช  อ.ชมุแสง

จ.นครสวรรค  60120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลฆะฆงั

อ.บ.ต. ฆะฆงั  อ.ชมุแสง

จ.นครสวรรค  60120

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 1 โคกหมอ

ม.1  โคกหมอ  อ.ชมุแสง

จ.นครสวรรค  60120

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 2 โคกหมอ

ม.2  โคกหมอ  อ.ชมุแสง

จ.นครสวรรค  60120

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 3 โคกหมอ

ม.3  โคกหมอ  อ.ชมุแสง

จ.นครสวรรค  60120

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

นายเจน  อองทพิย

นายประเทอืง  คุมชู

นายมนสั  พวง

นายชมุพล  กาญจนรกัษสกลุ

นายอทุยั  ชลธี

นายสมชาย  ปลัง่สวุรรณ

นายอาํนาจ  สงิหลอ

นายบญุเลีย้ง  ศรสีทิธกิาร

นายสพุจน  แสนมขุ

น.ส.สมใจ  ขนุทองนุม

-

056-341134

087-8434923

-

-

-

-

-

-

-

-

57

74

-

643

309

61

465

51

89

51
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ชมรมผูสงูอาย ุหมู 4 โคกหมอ

 ม.4  โคกหมอ  อ.ชมุแสง

จ.นครสวรรค  60120

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 5 โคกหมอ

ม.5  โคกหมอ  อ.ชมุแสง

จ.นครสวรรค  60120

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 6 โคกหมอ

อ.ชมุแสง  จ.นครสวรรค  60120

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 7 โคกหมอ

อ.ชมุแสง  จ.นครสวรรค  60120

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 8 โคกหมอ

อ.ชมุแสง  จ.นครสวรรค  60120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลเกยชยั

อ.บ.ต. เกยชยั  อ.ชมุแสง

จ.นครสวรรค  60120

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลทบักฤช

เทศบาลชมรมผูสงูอายตุาํบลทบักฤช

อ.ชมุแสง  จ.นครสวรรค  60120

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลชมุแสง

2  ถนนแสงสนัตสิขุ  อ.ชมุแสง

จ.นครสวรรค  60120

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอลาดยาว

โรงพยาบาลลาดยาว  อ.ลาดยาว

จ.นครสวรรค  60150

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัซาน

อ.บ.ต.วงัซาน  อ.ลาดยาว

จ.นครสวรรค  60150

ชมรมผูสงูอายตุาํบลมาบแก

84  ม.3  ต.มาบแก  อ.ลาดยาว

จ.นครสวรรค 60150

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

นายสนัน่  ผองผวิ

นายจาํรญู  กลอมฤทธิ์

นายประหยดั  ศรเีอีย่ม

นายจาํรสั  ทองใยบวั

นายสนม  แจมทมิ

นายก อ.บ.ต.

นางเนารตัน  แพรขาว

พ.ท.เสรมิ  ศรวีมิล

น.ส.พรรณ ี จนัดาแกว

นางกานดา  ดเูบย

นายกจิจา  สมีาขจร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106

34

28

33

113

196

93

800

582

138

120
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลสรอยละคร

อ.บ.ต. ชมรมผูสงูอายสุรอยละคร

อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค  60150

ชมรมผูสงูอายบุานสะเดาซาย

สอ. ชมรมผูสงูอายสุะเดาซาย  อ.ลาดยาว

จ.นครสวรรค  60150

ชมรมผูสงูอายขุาราชการบาํนาญ

สนง.การศกึษาเขตพืน้ที ่2  ลาดยาว

อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค  60150

ชมรมผูสงูอายบุรรพตพสิยั

โรงพยาบาลบรรพตพสิยั  อ.บรรพตพสิยั

จ.นครสวรรค  60180

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบงึปลาทู

สอ. บงึปลาท ู อ.บรรพตพสิยั

จ.นครสวรรค  60180

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองกรด

สอ. บานบงึ  อ.บรรพตพสิยั

จ.นครสวรรค  60180

ชมรมผูสงูอาย ุรพ.บรรพตพสิยั

รพ.บรรพตพสิยั  อ.บรรพตพสิยั

จ.นครสวรรค  60180

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองกรดบานบงึ

สถานอีนามยับานบงึ   อ.บรรพตพสิยั

จ.นครสวรรค  60180

ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมเลห

อ.บ.ต. แมเลห  อ.แมวงศ

จ.นครสวรรค  60150

ชมรมผูสงูอายโุรงพยาบาลแมวงศ

โรงพยาบาลแมวงก  อ.แมวงศ

จ.นครสวรรค  60150

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

นายก อ.บ.ต.

นายอดุม  สมนักสวิทิย

นายปรชีา  กะระกล

จ.ส.ต.ชาญ  รคัรศัมี

นายณรงค  แสงเงนิ

-

นายสะอาด  กาสา

19 ม.3 ต.เจรญิผล

-

นายณงค  ขาวบวั

นายประเสรฐิ  ชวยค้าํชู

-

081-5721460

-

-

-

-

056-279028 ตอ 101

085-7263795

056-279500

-

-

-

228

150

60

274

358

-

450

85

3,232

81
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ชมรมผูสงูอายบุานตลกุขอน้าํ

สอ. บานตลกุขอน้าํ  อ.แมวงศ

จ.นครสวรรค 60150

ชมรมผูสงูอายบุานสระหลวง

สอ. บานคลองนาํโจน  อ.แมวงศ

จ.นครสวรรค  60150

ชมรมผูสงูอายบุานคลองนาํโจน

สอ. บานคลองนาํโจน  อ.แมวงศ

จ.นครสวรรค  60150

ชมรมผูสงูอายบุานกระทุมทอง

สอ. บานคลองนาํโจน  อ.แมวงศ

จ.นครสวรรค  60150

ชมรมผูสงูอายบุานเนนิสมบรูณ

สอ. บานคลองนาํโจน  อ.แมวงศ

จ.นครสวรรค  60150

ชมรมผูสงูอายบุานลานตะแบก

สอ. บานคลองนาํโจน  อ.แมวงศ

จ.นครสวรรค  60150

ชมรมผูสงูอายบุานแมกะสี

สอ. แมกะส ี  อ.แมเปน

จ.นครสวรรค  60150

ชมรมผูสงูอายบุานถงัตัง้

8 ม.2  บานถงัตัง้  ปางสวรรค  อ.ชมตาบง

จ.นครสวรรค  60150

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปางสวรรค

11  ม.4  ตาํบลปางสวรรค   อ.ชมตาบง

จ.นครสวรรค  60150

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอไพศาลี

462/1 ม.13 ต.ไพศาล ี อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค 60220

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

นายอนนัต  เสยีวกนะแสร

นายถาวร  บตุรโสภา

นางหน ู ศรนีรคตุร

นางสาํราญ  เทยีมเมฆา

นายเยือ้ง  โกทนั

นายตู ดแีปน

นายใบ  สงิหสม

นาบบญุ  ชาตกิรณ

นายกล่าํ  พลิกึ

น.ส.จรุ ี หอมลา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

265

60

45

82

29

52

316

100

800

166

¨Ñ§ËÇÑ́ ¹¤ÃÊÃÃ¤•



70 ·íÒà¹ÕÂºÍ§¤•¡ÃªÁÃÁ´ŒÒ¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È.2553

ÅíÒ´Ñº·Õè Ë¹‹ÇÂ§Ò¹/Í§¤•¡Ã/·ÕèÍÂÙ‹ ª×èÍ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹/·ÕèÍÂÙ‹ â·ÃÈÑ¾·•/â·ÃÊÒÃ ÊÁÒªÔ¡ (¤¹)

ชมรมผูสงูอาย ุอ.บ.ต. ตะครอ

357  ม.13  ต.ตะครอ  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานวงัน้าํลดั  หมู  1

ต.วงัน้าํลดั  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานเขาดนิ

ม.2 ต.วงัน้าํลดั  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานเขาหนิกลิง้

ม.3  ต.วงัน้าํลดั

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานรองหอย

ม.4  ต.วงัน้าํลดั

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานหวยเขวา

ม.5  ต.วงัน้าํลดั

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานโพธิศ์รี

ม.6  ต.วงัน้าํลดั

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานตะกดุ

ม.7  ต.วงัน้าํลดั

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานหนองกระบอก

ม.8  ต.วงัน้าํลดั  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานเขาดนิ

ม.9  ต.วงัน้าํลดั  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค  60220

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

นายจาํลอง  ศกัดา

นายซอน  หมวดมหงิษ

นายสวงิ  ศชสารทอง

นายสวุรรรณ  บญุสงูเนนิ

นายสมบรูณ  แยบสงูเนนิ

นายเสงีย่ม  โพธิอ์อง

นายถนอม  เงก็สงูเนนิ

นายสวงิ  ศริริมงคล

นายสงิห  ตาพล

นายอารยี  โมงขุนทด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

995

114

100

191

91

37

173

106

14

100
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ชมรมผูสงูอายบุานหนองโน

ม.10  ต.วงัน้าํลดั  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค 60220

ชมรมผูสงูอายบุานหวัพ ุหมู 4

ศสมช. ม.4 ต.วงัขอย  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค 60220

ชมรมผูสงูอายบุานกระทุมทอง หมู 2

ม.2 ต.วงัขอย  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานหวัพ ุหมู 4 วงัขอย

ม.4  ต.วงัขอย  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค 60220

ชมรมผูสงูอายบุานซบัสมบรูณ  หมู 6

ม.6  ต.วงัขอย  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานเขาปนู หมู 8 วงัขอย

ม.8 ต.วงัขอย  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานระหอกเหยีง

ม.9  ต.วงัขอย  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานหนองไผ หมู 5

วดัหนองไผ  ม.5  ต.สาํโรงชยั

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค 60220

ชมรมผูสงูอายบุานหนองไผ หมู 20

บานหนองไผ ม.20 ต.สาํโรงชยั

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค 60220

ชมรมผูสงูอายบุานหนองไผ หมู 16

23/5  บานหนองไผ  ม.16  ต.สาํโรงชัย

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

นายพรหมมา  สภุาลี

นางลาํพึง  พลูทอง

นายเบือ้ง  เพ็งหมวก

นายขนัทอง  บญุสง

นายใส  สซุนิวม

นายพยนต  รงัผึง้

นายสงิห  เพง็หมวก

นายประสทิธิ ์ ภูเพชร

นายแจม  คงคาอนิทร

นายสมปอง  พรหมรตัน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

50

126

40

44

31

56

50

33

48
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ชมรมผูสงูอายบุานหนองไผ หมู 18

บานหนองไผ  ม.18  ต.สาํโรงชัย

จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานหนองไผ หมู 6

บานหนองไผ  ม.6 ต.สาํโรงชยั  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานหนองไผ หมู 16

บานหนองไผ  ม.16  ต.สาํโรงชยั  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานวงัคาง หมู 1

17 บานหนองไผ  ม.1  ต.สาํโรงชยั

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานวงัคาง หมู 2

บานวงัคาง  ม.2  ต.สาํโรงชยั  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานวงัคาง หมู 3

61/1  บานวงัคาง  ม.3  ต.สาํโรงชยั

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานวงัคาง หมู 4

87/7  บานวงักรด  ม.4  ต.สาํโรงชยั

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานวงัคาง หมู 7

68/1  โคกมะขวดิ  ม.7  ต.สาํโรงชยั

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานวงัคาง หมู 8

39/1  บานวงัคาง  ม.8  ต.สาํโรงชยั

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานวงัคาง หมู 10

126/3  ตะคลอลาด ม.10  ต.สาํโรงชยั

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

นายสมบญุ  วนัดี

นายชอุม  บญุทอง

นายบญุสง  ทพิยปญญา

นายอดุร  คาํวนัดี

นายลออ  สดุดี

นายสวสัดิ ์ โพธิพ์นัธ

นายบาํรงุ  กลิน่ชืน่

นายเสยีร  อนิทรฉ่าํ

นายปรดีา  ดวงตาทพิย

นายสนุทร  ควรหตัถ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

40

60

59

25

35

61

42

30

40
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ชมรมผูสงูอายบุานวงัคาง หมู 13

บานวงัคาง  ม.13  ต.สาํโรงชยั  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานวงัคาง หมู 15

34  เกาะขาชาง  ม.15  ต.สาํโรงชัย

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานวงัคาง หมู 17

131/1  บานดอนกอก  ม.8  ต.สาํโรงชยั

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานวงัคาง หมู 1

119  บานวงัคาง  ม.1 ต.สาํโรงชัย

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานวงัคาง หมู 21

65/2  บานวงัคาง  ม.21  ต.สาํโรงชัย

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานตะกดุภบิาล หมู 1

ม.1  บานวงัน้าํลดั  ต.วงัน้าํลดั  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานตะกดุภบิาล หมู 4

444/1  บานตะกดุภบิาล  ม.4  ต.วงัน้าํลดั

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานตะกดุภบิาล หมู 5

14  บานตะกดุภบิาล  ม.5  ต.วงัน้าํลดั

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานตะกดุภบิาล หมู 7

45  บานตะกดุภบิาล  ม.7  ต.วงัน้าํลดั

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานตะกดุภบิาล หมู 10

551/4  บานตะกดุภบิาล  ม.10  ต.วงัน้าํลดั

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

นายสมาน  สดุใจ

นายยวง  รนิสอน

นายอดุร  คาํวนัดี

นายฉอย  สอนออน

นายใบ  เขตการณ

นายไมล  พบโชค

นางสมบญุ  แยบสงูเนนิ

นายเสงีย่ม  โพธอิอง

นายสวงิ  ศริมิงคล

นายช ู คานะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

25

59

32

15

44

69

28

55

19

¨Ñ§ËÇÑ́ ¹¤ÃÊÃÃ¤•



74 ·íÒà¹ÕÂºÍ§¤•¡ÃªÁÃÁ´ŒÒ¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È.2553

ÅíÒ´Ñº·Õè Ë¹‹ÇÂ§Ò¹/Í§¤•¡Ã/·ÕèÍÂÙ‹ ª×èÍ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹/·ÕèÍÂÙ‹ â·ÃÈÑ¾·•/â·ÃÊÒÃ ÊÁÒªÔ¡ (¤¹)

ชมรมผูสงูอายบุานวงัขอย หมู 11

สถานอีนามยัตาํบลวงัขอย  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานวงัขอย  หมู 10

ศสมช. ชมรมผูสงูอายวุงัขอย ม.10

ต.วงัขอย  อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุาน วงัขอย หมู 7

วดัพุศร ี บานวงัขอย  ม.7  ต.วงัขอย

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานวงัขอย หมู 5

ศสมช.  บานวงัขอย  ม.5  ต.วงัขอย

อ.ไพศาล ี จ.นรคสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานวงัขอย หมู 1

สอ. บานวงัขอย  ม.1  ต.วงัขอย

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานวงัขอย หมู 3

วดัหนองสาํโรง  บานวงัขอย ม.3  ต.วงัขอย

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานเนนิสาร หมู 1

23/1  ม.1  ต.ตะครอ  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานเนนิสาร หมู 2

451บานเนนิสาร  ม.2  ต.ตะครอ  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานเนนิสาร หมู 6

100/2  บานเนนิสาร ม.6  ต.ตะครอ

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานเนนิสาร หมู 10

80 บานเนนิสาร ม.10  ต.ตะครอ

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

นายฉะออน  พระทยั

นายจนัทร  พานพจิติร

นายเชา  จนีทองคาํ

นายสาํเนยีง  มฤีทธิเ์ดช

นายทองสขุ  ชนิเทศ

นายเกดิ  งามสงวน

นายเกลยีว  รกัชนาล

นางตัง้ซิม้  แซเอีย๊ว

นายพรอน  นุนมศีรี

นายเยือ้น  สวุรรณกรณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

30

30

65

96

49

75

90

50

30
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ชมรมผูสงูอายบุานเนนิสาร หมู 11

13  บานเนนิสาร  ม.11  ต.ตะครอ

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานเนนิสาร หมู 12

248/2 บานเนนิสาร ม.12  ต.ตะครอ

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค 60220

ชมรมผูสงูอายบุานเนนิสาร หมู 18

74  ม.18  ต.ตะครอ  อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานเนนิทอง หมู 4

ศสมช.  ม.4  ต.ไพศาล ี อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานเนนิทอง หมู 2

ศสมช. บานเนนิทอง  ม.2  ต.นาขอม

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายบุานเนนิทอง หมู 3

ศสมช.  บานเนนิทอง  ม.3  ต.ไพศาลี

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอาย ุอ.บ.ต. โพธปิระสาท

อ.ไพศาล ี จ.นครสวรรค  60220

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอทาตะโก

วดัสมมคัยาราม  อ.ทาตะโก

จ.นครสวรรค  60160

ชมรมผูสงูอายตุาํบลดอนคา

490 ม.2  ต.ดอนคา  อ.ทาตะโก

จ.นครสวรรค  60160

ชมรมผูสงูอายบุานหนองหลวง

ม.1  สอ.หนองหลวง   อ.ทาตะโก

จ.นครสวรรค  60160

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

นายเทอืง  นสุกิะทนั

นายเจรญิ  นรสงิห

นายจวย  เอีย่มผอง

นานพนัธ  สขุแจม

นายสอน  สงิหเถือ่น

นายสม  เขียวลาย

-

นายปยะบรรจง  หสัดี

นายเบีย้ว  พลูทอง

นางกอบแกว  แววเพชร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

45

38

42

60

44

-

461

257

52
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ชมรมผูสงูอายบุานลาด หมู 2

วดับานลาด  ม.2  อ.ทาตะโก

จ.นครสวรรค  60160

ชมรมผูสงูอายชุมรมรกัษสภุาพพนมเศษ

สถานอีนามยัพนมเศษ  อ.ทาตะโก

จ.นครสวรรค  60160

ชมรมผูสงูอายบุานขอนคู

วดัขอนคู  ม.10  ต.วงัมหากร  อ.ทาตะโก

จ.นครสวรรค  60160

ชมรมผูสงูอายบุานหวัพลวง

3  ม.7  ต.วงัมหากร  อ.ทาตะโก

จ.นครสวรรค  60160

ชมรมผูสงูอายบุานปากงามใต

10  ม.5  ต.วงัมหากร  อ.ทาตะโก

จ.นครสวรรค  60160

ชมรมผูสงูอายบุานปากงามเหนอื

12/4  ม.4  ต.วงัมหากร   อ.ทาตะโก

จ.นครสวรรค  60160

ชมรมผูสงูอายบุานวงัมหากร

63/2  ม.6  ต.วงัมหากร  อ.ทาตะโก

จ.นครสวรรค  60160

ชมรมผูสงูอายบุานตะเฆคาย

สอ.บานตะเฆ  อ.ทาตะโก

จ.นครสวรรค  60160

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอหนองบวั

2/17  ม.3  ต.หนองกลบั  อ.หนองบวั

จ.นครสวรรค  60110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหวยรวม

อ.บ.ต. หวยรวม  อ.หนองบวั

จ.นครสวรรค  60110

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

นางพยงุ  ยศสมบตัิ

นายเฉลมิ  เมฆพลบั

นายสาํรวย  สขุสาํราญ

นายแกว  กองขนุจนัทร

นายลอย  หอมสวุรรณ

นายอดุม  พูกนังาม

นายทมิ  พองดี

นายพยงุ  รตันภมูิ

นายชวน  พนัธวุริยิะพงศ

นายหอ  ทพิยมาลา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

45

53

121

40

68

48

60

452

240
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ชมรมผูสงูอายบุานเขานางตวม หมู 1

ม.1  ต.วงับอ  อ.หนองบวั

จ.นครสวรรค  60110

ชมรมผูสงูอายบุานวงัใหญ หมู 2

ม.2  ต.วงับอ  อ.หนองบวั

จ.นครสวรรค  60110

ชมรมผูสงูอายบุานธารทหาร หมู 3

ม.3  ต.วงับอ  อ.หนองบวั

จ.นครสวรรค  60110

ชมรมผูสงูอายบุานวงัขอย หมู 4 ต.วงับอ

ทีท่าํการผูใหญบาน ม.4  ต.วงับอ

อ. หนองบวั  จ.นครสวรรค  60110

ชมรมผูสงูอายบุานทบัสุม หมู 5

ม.5  ต.วงับอ  อ.หนองบวั

จ.นครสวรรค  60110

ชมรมผูสงูอายบุานโคกสะอาด หมู 6

ต.วงับอ  อ.หนองบวั

จ.นครสวรรค  60110

ชมรมผูสงูอายบุานอดุมพฒันา หมู 7

ทีท่าํการผูใหญบาน  ม.7 ต.วงับอ

อ.หนองบวั  จ.นครสวรรค  60110

ชมรมผูสงูอายบุานเวฬวุนั หมู 8

ทีท่าํการผูใหญบาน  99  ม.7 ต.วงับอ

อ.หนองบวั  จ.นครสวรรค  60110

ชมรมผูสงูอายบุานวงับอ หมู 9

ม.9  ต.วงับอ  อ.หนองบวั

จ.นครสวรรค  60110

ชมรมผูสงูอายบุานหนองแปบ หมู 10

55/1  ม.10  ต.วงับอ  อ.หนองบวั

จ.นครสวรรค  60110

ผูใหญชมรมผูสงูอายุ

ผูใหญชมรมผูสงูอายุ

ผูใหญชมรมผูสงูอายุ

นายสมพศิ  พุมโพธิ

ผูใหญชมรมผูสงูอายุ

ผูใหญชมรมผูสงูอายุ

นายนอย  สายชู

นายพยรู  ไชยชน

ผูใหญชมรมผูสงูอายุ

นายประเสรฐิ  นอยอยู

-

-

-

081-04-00076

-

-

081-0442606

084-6183237

-

087-0550028

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

243

69

40

44

102

101

32

39

54

38
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ชมรมผูสงูอายบุานนรกฟา หมู 11

ทีท่าํการผูใหญชมรมผูสงูอาย ุ  ม.11

ต.วงับอ  อ.หนองบวั  จ.นครสวรรค  60110

ชมรมผูสงูอายบุานกดุตามัน่ หมู 12

ม.12  ต.วงับอ  อ.หนองบวั

จ.นครสวรรค  60110

ชมรมผูสงูอายบุานวงัไผพฒันา หมู 14

ม.14  ต.วงับอ  อ.หนองบวั

จ.นครสวรรค  60110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองโพธเิหนอื

สอ.หนองโพธ ิ ต.หนองโพธิ

อ.ตาคล ี จ.นครสวรรค  60140

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอตาคลี

21-23  ถนนเขาใบไม  ต.ตาคลี

อ.ตาคล ี จ.นครสวรรค  60140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองโพธิ์

สอ.หนองโพธ  อ.ตาคลี

จ.นครสวรรค  60140

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 1 ตาํบลลาํพนต

ม.1  ต.ลาํพนต  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 2 ตาํบลลาํพนต

ต.ลาํพนต  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค 60190

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 3 ตาํบลลาํพนต

ม.3  ต.ลาํพนต  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 4 ตาํบลลาํพนต

ม.4  ต.ลาํพนต  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

159

160

161

162

164

165

166

167

168

169

นายเลก็  พรมคง

ผูใหญชมรมผูสงูอายุ

ผูใหญชมรมผูสงูอายุ

นายนอย  ฟากระจาง

นายวเิชยีร  เทยีนขาว

นายไสว  บาํรงุศรี

นายสาํเภา  สมประสงค

นายจาํป  สรรพสขุเติม

นางชโอด  แยดษิฐ

นายสาย  เกดิแกว

081-3849982

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

41

25

97

20

34

24

52

30

19
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ชมรมผูสงูอาย ุหมู 5 ตาํบลลาํพนต

ม.5  ต.ลาํพนต  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค 60190

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 6 ตาํบลลาํพนต

ม.6  ต.ลาํพนต  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 7 ตาํบลลาํพนต

ต.ลาํพนต  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 8 ตาํบลลาํพนต

ม.8 ต.ลาํพนต  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 9 ตาํบลลาํพนต

ม.9  ต.ลาํพนต  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 10 ตาํบลลาํพนต

ต.ลาํพนต  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค 60190

ชมรมผูสงูอายบุานหนองใหญ

ม.1  เขาชายธง  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายบุานหนองไทร

ม.6  เขาชายธง  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค 60190

ชมรมผูสงูอายบุานบอหลวง

ม.7  เขาชายธง  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายบุานถ้าํผาสวรรค

ม.8 เขาชายธง  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

นายเหยีย่ว  รปูจนัทร

นางสาํเรงิ  โพธสิวุรรณ

นายเชงิ  สงิหทอง

นายแถม  โหรสกลุ

นายยอด  สพุรหม

นายยทุธ  เรอืงครฑุ

นายเฉลมิ  รอดศรี

นายเคลือ้ม  อบุลฤทธิ์

นายเฉลยีว  เรอืงทพั

นายเสนาะ  ศริทินั

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

30

8

26

25

16

44

35

19

20
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ชมรมผูสงูอายบุานบอหลวงพฒันา

ม.9 เขาชายธง  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายบุานเขานอย

ม.2 ต.หนองพกิลุ  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายบุานเทวฤทธิพ์นัลกึ

ม.6  ต.หนองพกิลุ  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายบุานใหมสามัคคี

ม.7 ต.หนองพกิลุ  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายบุานซบัเจรญิ

ม.10  ต.หนองพกิลุ  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายบุานสขุสมบรูณ

ม.11  ต.หนองพกิลุ  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายบุานหนองพกิลุ

ม.1  ต.หนองพกิลุ  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายบุานหนองเชอืกเขา

ม.3  ต.หนองพกิลุ  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายบุานหนองสรอยทอง

ม.4  ต.หนองพกิลุ  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายบุานจอมครีี

ม.5  ต.หนองพกิลุ  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

นายหวนั  ปานเพง็

นายเกษม   กลางสา

นายลาํเภา    พมิเวยีง

นายทองสขุ  แกวสาคร

นายรวม    เกตแุกว

นางทนิ   ไลแกว

นายบญุทนั    ขาํอนิทร

นายสมทุร   คงเนตร

นายเชดิ    สงเคราะห

นายวอน   กลิน่สอน

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

29

16

65

40

25

13

21

52

15
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ชมรมผูสงูอายบุานพลบัพลาชยั

ม.8  ต.หนองพกิลุ  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายบุานประชาสวรรค

ม.9  ต.หนองพกิลุ  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายโุคงบานใหม

ม.7  อดุมธญัญา  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายบุานหวัปะแจ

ม.8  อดุมธญัญา  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายบุานไรศรทัธาราษฎร

ม.9  อดุมธญัญา  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายบุานแคทราย

ม.10  อดุมธญัญา  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายบุานสระเกตโุมรี

ม.12  อดุมธญัญา  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายบุานหนองกระบยีน

ม.15  อดุมธญัญา  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายบุานลาํเจรญิ

ม.2  อดุมธญัญา  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

ชมรมผูสงูอายบุานอดุมธญัญา

ม.5  อดุมธญัญา  อ.ตากฟา

จ.นครสวรรค  60190

นายส ี  บญุเทง็

นายขนัทอง    หมุยแกว

นางสาว     ยอดวเิศษ

นายถนอม   คาํปาน

นางสมบญุ    ศลิลา

นายเสนห    สงิหเถือ่น

นายสวสัดิ ์     กนุที

นายหยวก   สละนอย

นายเลก็   วรอนิทร

นายมาด    มมีขุ

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

10

79

52

30

53

45

14

50

80
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ชมรมผูสงูอายบุานพมุะคา
ม.6  อดุมธญัญา  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานหนองสขุสนัต
ม.11  อดุมธญัญา  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานหลกัสบิเกา
ม.14  อดุมธญัญา  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานหนองรวั
ม.16  อดุมธญัญา  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานโคงพฒันา
ม.1  อดุมธญัญา  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานดาํรงรักษ
ม.3  อดุมธญัญา  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานปลายราง
ม.4  อดุมธญัญา  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานพมุวง
ม.13  อดุมธญัญา  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานชอนพลู
ม.1  พนุกยงู  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานซอนทเุรยีน
ม.2  พนุกยงู  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานพเุมน
ม.3  พนุกยงู  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

นายรงั    โคกทบัทมิ

นายสาํอาง    ทบัแคลน

นางทองใบ   ทบัทมิศรี

นายลออ   โพธพิฒุ

นายสนิ    พมิหนู

นายถนอม   สมโิตบล

นายจง    โพตะเภา

นายยวน    กรตุม

นายหมกึ   ดาราโพธิ์

นายสงัวาล   คลองชาง

นายกาส  แตงรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

70

50

13

40

58

35

12

29

17

15
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ชมรมผูสงูอายบุานพเุรยีบ
ม.4  พนุกยงู  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานพเลศิ
ม.5  พนุกยงู  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานไตรครีี
ม.6 พนุกยงู  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานพนุกยงู
ม.7  พนุกยงู  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานโปงสงัข
ม.8  พนุกยงู  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานคลองใหม
ม.9  พนุกยงู  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานไผเจรญิ
ม.10  พนุกยงู  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานวงัสาํราญ
ม.5  สขุสาํราญ  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค 60190
ชมรมผูสงูอายบุานพขุมนิ
ม.6  สขุสาํราญ  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานหนองยาว
ม.7  สขุสาํราญ  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานซอนกระพงษ
ม.9  สขุสาํราญ  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

นายบรรจง   เรอืนเพชร

นายบญุรวม   อนิทรอมิ

นายถนอม   ขนุสาํราญ

นายแกาะ      ยมิฉาย

นายทองสา   เชือ้นุน

นายประทวน  ศรเีดช

นายถวลิ   เพ็งศรี

นายพฒุ    นยัซติ

นางลาํจวน   เอกเปรม

นายประหยดั   สมแกว

นายอดุม   ภูชยั

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

14

32

30

28

29

11

34

29

14

16
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ชมรมผูสงูอายบุานซบัตะเคยีน
ม.11  สขุสาํราญ  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานทุงทอง
ม.12  สขุสาํราญ  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานสขุสาํราญ
ม.1  สขุสาํราญ  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค 60190
ชมรมผูสงูอายบุานเขากา
ม.4  สขุสาํราญ  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานซบัสาํราญ
ม.8  สขุสาํราญ  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานเจาดนิ
ม.10  สขุสาํราญ   อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค 60190
ชมรมผูสงูอายบุานหนองเสลา
ม.2  ต.เขาชายธง  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานธารสมัฤทธิ์
ม.3  ต.เขาชายธง  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานหนองสะแก
ม.4  ต.เขาชายธง  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานหนองระกาํ
ม.5  ต.เขาชายธง  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานบอไทยสามคัคี
ม.1  ต.โพธปิระสาท  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานไรประชาสรรค
ม.2  ต.โพธปิระสาท  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

นายจาํรญู    สวุรรณงาม

นายฟน   สดีา

จส.จ.สดุ   ศรสีะกลุ

นายสบุนิ  สงิหสขุ

นายสมศกัดิ ์  ศรยีานวุฒัน

นายสงัวาล  วไิลรตันกลุ

นายบญุถงึ  ทองสนุทรพงษ

นายประสทิธิ ์   เรอืนเพชร

นายจมุพล   จาํปาทพิย

นายบญุธรรม   มณธีรรม

นายยวน  นนัทเวช

นายสาํราญ   คาํชู

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

23

62

47

82

23

80

32

19

30

49

54
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ชมรมผูสงูอายบุานไรเกษตรสวรรค
ม.3  ต.โพธปิระสาท  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานตะเตยีนทอง
ม.4  ต.โพธปิระสาท  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานครีลีอม
ม.5  ต.โพธปิระสาท  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานโพธิป์ระสาท
ม.6  ต.โพธปิระสาท  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานโคงสวอง
ม.7  ต.โพธปิระสาท  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานหนองปลาย
ม.8  ต.โพธปิระสาท  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานหนองยาว
ม.9  ต.โพธปิระสาท  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานผาลาด
ม.10  ต.โพธปิระสาท  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานแถลงพนัธ
ม.11  ต.โพธปิระสาท  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานหนองตนั
ม.12  ต.โพธปิระสาท  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานหนองยอเหนอื
ม.13  ต.โพธปิระสาท  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

นายวนิยั   เมอืงสวุรรณ

นายเลก็   เงนิฉลาด

นายเทง   บญุเดช

นายหลนั   แยมประดษิฐ

นายยงิ   อบพล

นายพรม  ฟกสกลุ

นายเชดิ   วงษมนั

นายเทิม้    สขุแจม

นายวนิ    สขุใจ

นายแคลว    มัน่ตาย

นายพลบั   ผลสขุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

55

36

62

67

47

55

33

39

23

23
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ชมรมผูสงูอาย ุรพช. ตากฟา
ม.1 ต.ตากฟา  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานวดัชมุพล (หวยแหง)
ม.2 ต.ตากฟา  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานถนนโคง
ม.3 ต.ตากฟา  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานพนุมิติ
ม.4 ต.ตากฟา  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานไผนาเรงิ
ม.5 ต.ตากฟา  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานธารเกษตร
ม.6 ต.ตากฟา  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานหนองบวังาม
ม.7 ต.ตากฟา  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานมะขามงาม
(ทบูนีมัเบอรวนั)
ม.8 ต.ตากฟา  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานชมุชนพฒันา
ม.9 ต.ตากฟา  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผู้สูงอายุบ้านเกษตรชัย
(บานไมรูโรย)
ม.2 ต.สขุสาํราญ  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค  60190
ชมรมผูสงูอายบุานเขาหมี
ม.3  ต.สขุสาํราญ  อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค 60190

นางสายหยดุ    ฟกนวม

นายเยือ้   ชาตสิวุรรณ

นางศรสีมัพันธ   ญาณธานี

นายมน ู   ราชเสนา

นายเฉลมิ   พุมพุทธา

นางสรุยี    อบุลสะอาด

นายไก      เมาะราคี

นายฟอย   สะอาดทอง

นายเฟอง   เขยีวรอด

นางสภุร    วรมนชูยั

นายเตาะ   ทาตุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88

615

12

39

32

50

49

16

25

21

25

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256
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ชมรมผูสงูอายอุาํเภอเมอืงนาน

สถานีอนามัยตําบลไชยสถาน

ต.ไชยสถาน  อ.เมือง  จ.นาน  55000

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอภเูพยีง

สถานอีนามยัตาํบลมวงตึด๊  ต.มวงตึด้

อ.ถเูพียง  จ.นาน  55000

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอสนัตสิขุ

ศนูยอเนกประสงคผูสงูอายบุานดอนกลาง

ต.พงษ  อ.สนัตสิขุ  จ.นาน  55210

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอแมรมิ

หอประชมุหมูบาน  ม.4  ต.หมอเมอืง

อ.แมจรมิ  จ.นาน  55170

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานหลวง

36  ม.1  ต.สวด  อ.บานหลวง

จ.นาน  55190

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอเวยีงสา

123  ม.4  ต.กลางเวยีง

อ.เวียงสา  จ.นาน  55110

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอนานอย

100  ม.3  ต.บวัใหญ

อ.นานอย  จ.นาน  55150

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอนาหมืน่

หอประชมุหมูบานคาํเรอืง

ต.ปอแกว  อ.นาหมืน่  จ.นาน  55180

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอทาวังผา

 32  ม.6  ต.ปาคา

อ.ทาวังผา  จ.นาน  55140

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอสองแคว

215  ม.5  ต.นาไรหลวง

อ.สองแคว  จ.นาน  55160

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

นายชมุ   ธนิายศ

87  ม.6  ต.ไชยสถาน

อ.เมอืง  จ.นาน  55000

นายประเสรฐิ  สมฤทธิ์

292  ม.4  ต.มวงต๊ึด

อ.ภเูพยีง  จ.นาน  55000

นายอนิเผยีน   เตชะเสนา

90  ม.2  ต.พงษ

อ.สนัตสิขุ  จ.นาน  55210

-

นายจาํนงค   หาวรีะ

นายสมโภชน  กลุสศุริไิพบลูย

นายปรชีา   การนิไชย

นายเจรญิ   เปยวทวศีกัดิ์

ม.1  บานคาํเรอืง  ต.ปอแกว

อ.นาหมืน่  จ.นาน 55180

 นายสมาน   คายอาจ

นายทว ี  มานะกจิ

054-785199

086-9155-422

054-750449

-

-

-

081-7646059

-

-

-

087-1871008

1,951

1,155

892

884

546

2,232

1,743

971

1,296

970
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ชมรมผูสงูอายอุาํเภอปว

 9  ม.3  ต.ปว

อ.ปว  จ.นาน  55120

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอเชยีงกลาง

68  ม.11  ต.เชยีงกลาง

อ.เชียงกลาง  จ.น่าน  55160

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอทุงชาง

32  ม.2  ต.ทุงชาง

อ.ทุงชาง  จ.นาน  55130

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบอเกลอื

56  ม.1  ต.บอเกลอืใต

อ.บอเกลอืใต  จ.นาน  55220

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอเฉลมิพระเกยีรติ

129  ม.1  ต.หวยโกน

อ.เฉลมิพระเกยีรต ิ จ.นาน  55130

นายระบอก วรปรางกลุ

นายกฤษณ   สวุรรณประดษิฐ

นายอดศิกัดิ ์  ศรวีรรณ

 นางปน  อปุจกัร

นายกอน  รชตะพงษสกลุ

054-7911089

081-8859310

054-797079

054-795224

054-778066

054-779084

11

12

13

14

15

860

1,319

970

651

441

¨Ñ§ËÇÑ́ ¹‹Ò¹



89·íÒà¹ÕÂºÍ§¤•¡ÃªÁÃÁ´ŒÒ¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È.2553

ÅíÒ´Ñº·Õè Ë¹‹ÇÂ§Ò¹/Í§¤•¡Ã/·ÕèÍÂÙ‹ ª×èÍ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹/·ÕèÍÂÙ‹ â·ÃÈÑ¾·•/â·ÃÊÒÃ ÊÁÒªÔ¡ (¤¹)

ชมรมผูสงูอายจุงัหวดัพะเยา

(ชมรมผูสงูอายตุลอดชพี)

วดัศรโีคมคาํ  ถ.พหลโยธนิ

อ.เมอืงพะเยา  จ.พะเยา  56000

สมาคมขาราชการบาํนาญจงัหวดัพะเยา

599  ถ.แมต่าํ  ต.แมต่าํ

อ.เมอืงพะเยา  จ.พะเยา  56000

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนพีะเยา

(ศนูยสงเสรมิสขุภาพผูสูงอาย)ุ

312  ม.11  ต.บานตอม

อ.เมอืงพะเยา  จ.พะเยา  56000

ชมรมจติอาสาและอาสาสมคัร

โรงพยาบาลพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา  ต.บานตอม

อ.เมอืงพะเยา  จ.พะเยา  56000

ชมรมผูสงูอายเุมอืงพะเยา

111  ม.2  ต.จาํปาหวาย

อ.เมอืงพะเยา  จ.พะเยา  56000

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลเมอืงพะเยา

ศนูยสาธารณสขุเทศบาลเมอืงพะเยา

ต.เวยีง  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา  56000

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอแมใจ

34  ม.1  ต.ศรถีอย

อ.แมใจ  จ.พะเยา  56130

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอดอกคาํใต

สาํนกังานสาธารณสขุ  อ.ดอกคาํใต

อ.ดอกคาํใต  จ.พะเยา  56120

1

2

3

4

5

6

7

8

-

นายบญุม ี คาํปนไชย

65/2  ถ.แมต่าํสายใน  ต.แมต่าํ

อ.เมอืง  จ.พะเยา 56000

นางพนิทอง  ปนใจ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

พะเยา  312  ม.11  ต.บานตอม

อ.เมอืงพะเยา  จ.พะเยา  56000

นายบาํเพญ็  พลพานชิ

197  ม.3  ต.ดงเจน

อ.ภกูามยาว  จ.พะเยา  56000

นายสหสั  จํารสั

นายกาํจดั  จาํลองพนัธ

369  ถ.แมต่าํสายกลาง

ต.แมต่าํ  อ.เมอืงพะเยา

จ.พะเยา  56000

นายทองสทิธิ ์  การดี

นายบญุเลีย่ม   วรรณพฒัน

106  ม.8  ต.หนองหลม

อ.ดอกคาํใต  จ.พะเยา  56120

054-431963

054-431029

084-0400243

054-481991

ตอ 101,130

089-947-4440

054-453260

084-7140904

054-4841498

054-499196

089-4092327

054-477175

081-9521564

-

551

190

3,784

11,700

1,200

4,273

9,087

¨Ñ§ËÇÑ́ ¾ÐàÂÒ
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9

10

11

12

13

14

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอจนุ

(องคกรสาธารณประโยชน)

262  ม.7  ต.หวยขาวก่าํ

อ.จนุ  จ.พะเยา 56150

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอปง

200  ถ.ขนุยม  ม.11  ต.ปง

อ.ปง  จ.พะเยา  56140

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอเชยีงคาํ

(องคกรสาธารณประโยชน)

สาํนกังานสาธารณสขุ  อ.เชยีงคาํ

อ.เชยีงคาํ  จ.พะเยา  56110

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอเชยีงมวน

(องคกรสาธารณประโยชน)

สาํนกังานสาธารณสขุ  อ.เชยีงมวน

จ.พะเยา  56160

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอภชูาง

(องคกรสาธารณประโยชน)

ทีว่าการอาํเภอภชูาง  อ.ภชูาง

จ.พะเยา  56110

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอภกูามยาว

11  ม.8  ต.แมองิ

อ.ภกูามยาว  จ.พะเยา  56000

นายคาํมลู   ใจไหว

นายไสว   ทาเขยีว

นายมงคล   อปุพงศ

171  ม.3  ต.ฝายกวาง

อ.เชยีงคาํ  จ.พะเยา  56110

นายบญุศร ี  จนัทรแดง

238  ม.3  ต.เชยีงมวน

อ.เชยีงมวน  จ.พะเยา  56160

นายนพดล  คาํดี

88  ม.8  ต.ภชูาง

อ.ภชูาง  จ.พะเยา  56110

นายทองอนิทร  คาํนวล

054-420895

086-1848435

054-497043

089-8530744

081-3879344

054-495483,

083-3205135

084-4882423

087-1742153

054-442969

089-9517713

8,093

5,672

8,200

2,891

2,963

2,669

¨Ñ§ËÇÑ́ ¾ÐàÂÒ
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ชมรมผูสงูอายกุลางเมอืงพจิติร

สํานักงานชั่วคราว

1/9-10  ถ.สระหลวง  ต.ในเมอืง  อ.เมอืง

จ.พจิติร  66000

ชมรมผูสงูอายวุดันวลศรสีทิธาราม

วดันวลศรสีทิธาราม บานไดอเีผอืก

ต.ทายทุง  อ.ทบัคลอ  จ.พจิติร  66150

ชมรมผูสงูอายวุงัทรายพลู

อ.วงัทรายพลู  จ.พจิติร 66180

ชมรมผูสงูอายตุาํบลโรงชาง

วดัโรงชาง  ม.2  ต.โรงชาง  อ.เมอืง

จ.พจิติร  66000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลไผหลวง

สถานอีนามยัตาํบลไผหลวง

122  ม.1  ต.ไผหลวง  จ.พจิติร  66110

ชมรมผูสงูอายบุางลายโพธิเ์งนิ

สถานอีนามยั   ม.5  ต.บางลายกิง่

อ.บงึนาราง  จ.พจิติร  66130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทุงโพธิ์

สถานอีนามยัทุงโพธิ ์  อ.ตะพานหนิ

จ.พจิติร  66110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทบัคลอ

400  ม.2  ต.ทบัคลอ  อ.ทบัคลอ

จ.พจิติร  66150

ชมรมผูสงูอายรุมโพธิท์อง

762  ม.2  ต.โพทะเล  อ.โพทะเล

จ.พจิติร  66130

ชมรมผูสงูอายฌุาปนกจิสงเคราะห หมู 2

ต.คงเสอืเหลอืง  อ.ประทบัชาง

จ.พจิติร  66130

นายสมาน   เอมสะอาด

นายประสทิธิ ์  ทองถนอม

นายสทุธ ิ พรมเลศิ

นายเจยีก  เกษจันทร

นายสงัวง  ปนมี

นางสงัวาลย   สแีดง

นายตี ๋  ยิง่วงษ

นายเชยีงศกัดิ ์ ทองประเสรฐิ

นายถวลิ  คงมณี

อาจารยสาธร  มอีิม่

056-611854,

081-6053477

-

056-695215

087-8402007

056-662077

056-601174

056-647196

089-6408899

056-681359,

081-0389224

081-8867782

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,500

109

8,200

350

168

640

332

642

560

870
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ชมรมผูสงูอายอุาํเภอโพทะเล

อ.โพทะเล (ส.ส.อ.)

จ.พจิติร  66130

ชมรมผูสงูอายศุนูยสวสัดกิารสงเคราะห

ม.4  ต.ไผรอบ  อ.โพธิป์ระทบัชาง

จ.พจิติร  66190

ชมรมผูสงูอายสุมนุไพรผูสงูอายไุผรอบ

ม.1  ต.ไผรอบ  อ.โพธ์ิประทับชาง

จ.พจิติร  66190

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัตะกู

สถานอีนามยั  ต.วงัตะก ู อ.บางมลูนาก

จ.พจิติร  66120

ชมรมผูสงูอาย ุตาํบลลาํประดา

ม.3  ต.ลาํประดา  อ.บางมลูนาก

จ.พจิติร  66120

ชมรมผูสงูอายศุษิยหลวงพอพชิ

ม.2  ต.ฆะฆงั  อ.เมอืง

จ.พจิติร  66110

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอตะพานหนิ

44  ถ.ไพรศร ี ต.ตะพานหนิ

อ.ตะพานหนิ  จ.พจิติร  66110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลไทรโรงโขน

สถานอีนามยั  ต.ไทรโรงโขน

อ.ตะพานหนิ  จ.พจิติร  66000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาฬอ

สถานอีนามยั  ต.ทาฬอ  อ.เมอืง

จ.พจิติร  66000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลคลองคณู

สถานอีนามยั  ต.คลองคณู  อ.ตะพานหนิ

จ.พจิติร  66110

อาจารยบญุชวย ชยัรตัน

นายเขม็  เดชคลาย

นายสวุรรณ  พทิกัพงษ

อาจารยจรญั ศรทอง

นายชชูาต ิ มณธีรรม

นายชยัยนัต  เงนิพลู

นายสธุ ิ ลิน้ทอง

นายจาํนอง  มวงคาํ

นายจง  อารลีกัษณ

อาจารยเสน  เฉลมินยั

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

056-669127

056-619120

056-670130

056-657012

081-0369007

087-8416063

056-662175

056-662173

086-656147

089-6425333

056-627727

081-7857688

430

510

145

652

102

707

600

381

1,200

425

¨Ñ§ËÇÑ́ ¾Ô̈ ÔµÃ
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลงิว้ราย

สถานอีนามยั  ม.1  ต.งิว้ราย

อ.ตะพานหนิ  จ.พจิติร 66110

ชมรมผูสงูอายบุานเขารวก

สถานอีนามยับานเขารวก

อ.ตะพานหนิ  จ.พจิติร 66150

ชมรมผูสงูอายบุานหนองไผลอม

11  ม.1  ต.วงัหลมุ

อ.ตะพานหนิ  จ.พจิติร  66150

ชมรมผูสงูอายตุาํบลลาํประดา

สถานอีนามยั  ต.ลาํประดา

อ.บางมลูนาก  จ.พจิติร  66120

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอสากเหลก็

109  ม.1  ต.สากเหลก็

อ.สากเหลก็  จ.พจิติร  66160

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหวยเกตุ

สถานอีนามยั  ต.หวยเกตุ

อ.ตะพานหนิ   จ.พจิติร  66110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวดัขวาง

สถานอีนามยั  ต.วดัขวาง  อ.โพทะเล

จ.พจิติร  66130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลดงกลาง

สถานอีนามยั  ต.ดงกลาง

อ.เมอืง จ.พจิติร  66170

ชมรมผูสงูอายดุงตะขบ

สถานอีนามยั  ต.ดงตะขบ

อ.ตะพานหนิ  จ.พิจติร 66110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองพะยอม

สถานอีนามยั  ต.หนองพยอม

อ.ตะพานหนิ  จ.พจิติร  66110

นายบญุเลศิ  ไพรวลัย

นายรกั  เอีย่มศลิา

นายสนัน่  กลุนานนัท

นายประสทิธิ ์ เหลอืจาด

นายประเทือ้ม  ถาวรกลู

นายไพโรจน  หรุนโพธิ์

นายสนัน่  จนัทรขวาง

นางบญุเลศิ  อนิอน

นายเทยีม  บวัสวน

นายบญุสบื สารกิารนิทร

 นายสงัเวยีน  แกวเวชวงค

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

056-623388

056-601180

056-601183

086-1270864

056-699255

056-662295

089-2706823

056-687234

056-647053

056-623832

470

488

129

401

1,972

390

600

408

130

346

¨Ñ§ËÇÑ́ ¾Ô̈ ÔµÃ



94 ·íÒà¹ÕÂºÍ§¤•¡ÃªÁÃÁ´ŒÒ¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È.2553

ÅíÒ´Ñº·Õè Ë¹‹ÇÂ§Ò¹/Í§¤•¡Ã/·ÕèÍÂÙ‹ ª×èÍ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹/·ÕèÍÂÙ‹ â·ÃÈÑ¾·•/â·ÃÊÒÃ ÊÁÒªÔ¡ (¤¹)

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทบัหมนั

สถานอีนามยั  ต.ทบัหมนั  อ.ตะพานหนิ

จ.พจิติร  66110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัสาํโรง

สถานอีนามยั  ต.วงัสาํโรง  อ.ตะพานหนิ

จ.พจิติร  66110

ชมรมผูสงูอายโุรงเรยีนเทศบาล

2 71  ถ.พรอมใจ  เทศบาลเมอืงพจิิตร

ต.ตะพานหนิ  อ.ตะพานหนิ  จ.พจิติร  66110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัสาํโรง

ม.6  51  ม.6  ต.วงัสาํโรง  อ.ตะพานหนิ

จ.พจิติร  66110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบางหวา

ม.2  ต.บางหวา  อ.ตะพานหนิ

จ.พจิติร  61100

ชมรมผูสงูอายบุาํเหนจ็บาํนาญครเูมอืงพจิติร

สาํนกังานสหกรณ  ออมทรพัย

ครพูจิติรจํากดั  จ.พจิติร  66120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลภมูิ

อนามยัตาํบลภมู ิ  อ.บางมลูนาก

จ.พจิติร  66120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลเนนิมะกอก

อนามยัตาํบลมะกอก  ม.6  อ.บางมลูนาก

จ.พจิติร  66120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหวยเขน

อนามยัตาํบลหวยเขน  ม.3  อ.บางมลูนาก

จ.พจิติร  66210

ชมรมผูสงูอายผุูสงูวยัใสใจพฒันา

อนามยัตาํบลหวยรวม  ม.6  กิง่ อ.ดงเจรญิ

จ.พจิติร  66210

 นายชลอ  พทิกัษ

นายแหยม  อนิเผอืก

นายชนิวงษ  หตัถมาตร

นายนกเลก็  เกตปุาน

นายชัน้  สระทอง

นายสนทิ  มาเนยีม

นายสเุทพ สนิสวาท

นายณรงค  กติตวิฒันไพบลูย

นายฉลวย  จอิู

นายสลติ  สขุแกน

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

056-687234

056-687272

089-0539872

086-2555842

-

056-623830

056-612483

081-8814283

056-693211

056-693051

056-632889

056-693212

056-693051

056-301562

056-613916

180

350

537

50

417

371

389

201

238

122
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ชมรมผูสงูอายบุานวงัหนิแรง

ม.3  โครงการ  SML  ม.3  ต.สาํนกัขุนเณร

กิง่ อ.ดงเจรญิ  จ.พจิติร  66210

ชมรมผูสงูอายวุงับงคตะกดุไร

สาํนกัขนุเณรศนูยขอมลูกองทนุหมูบาน

วงับงค กิง่  อ.ดงเจรญิ  จ.พจิติร  66210

ชมรมผูสงูอายตุาํบลแหลมรงั

อนามยัแหลมรงั กิง่  อ.บงึนาราง

จ.พจิติร  66130

ชมรมผูสงูอายบุานใหมสามคัคี

อนามยับานใหมสามคัค ี  ต.แหลมรงั

กิง่ อ.บงึนาราง  จ.พจิติร  66130

ชมรมผูสงูอายฌุาปนบงึนาราง

วดับงึนาราง  ม.2  ต.บงึนาราง

กิง่ อ.บงึนาราง  จ.พจิติร  66130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลโพธิไ์ทรงาม

อนามยัคยุตาํบลโพธิไ์ทรงาม

กิง่ อ.บงึนาราง  จ.พจิติร  66130

ชมรมผูสงูอายอุนามยัคยุกระชาย

อนามยัคยุกระชาย  ม.8  ต.วงัโมกข

อ.วชริบารม ี จ.พจิติร  66140

ชมรมผูสงูอายอุนามยัหนองขาว

อนามยัหนองขาว  ต.บงึบวั  อ.วชริบารมี

จ.พจิติร 66140

ชมรมผูสงูอายอุนามยับงึบวั

อนามยับงึบวั  ต.บงึบวั  อ.วชริบารมี

จ.พจิติร  66140

ชมรมผูสงูอายอุนามยัหนองหญาปลอง

อนามยัหนองหญาปลอง  ต.วงัโมกข

อ.วชริบารม ี จ.พจิติร  66140

นายเหรยีญ  มะโนนอม

 นายประสทิธิ ์ ออนโชติ

 นางเฉลยีว  ชจูติร

นายสบุนิ  สปุชชา

นายดาํ  เจตนะเสน

นายไสว  บญุสวสัดิ์

นายประ  เมฆโต

นายชนิ  มสีายบวั

นายบญุ เสอืไว

นายทองคาํ  มากมี

084-8138393

081-0786601

056-601173

056-601172

089-2106348

089-2264174

056-614019

085-7295021

056-692195

085-9289995

081-1816399

081-0410898

087-2020345

089-5651764

084-8147968

0898598834

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

60

130

196

290

1,287

352

495

60

60

150
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองหลมุ

59/2  ม.9  ต.หนองหลมุ  อ.วชิรบารมี

จ.พจิติร  66140

ชมรมผูสงูอายหุนองสะเดา

อนามยัหนองสะเดา  ม.4  ต.บานนา

อ.วชริบารม ี  จ.พจิติร  66140

ชมรมผูสงูอายอุนามยัหนองโสน

อนามยัหนองโสน  ม.2  ต.หนองโสน

อ.สามงาม  จ.พจิติร  66140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลเนนิปอ

อนามยัตาํบลเนนิ  อ.สามงาม

จ.พจิติร  66140

ชมรมผูสงูอายมุาบกระเปา

อนามยัมาบกระเปา (หลงัเกา)

อ.สามงาม  จ.พจิติร  66140

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัเนนิพลวง

อนามยัเนนิพลวง  ต.เนนิปอ  อ.สามงาม

จ.พจิติร  66140

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยับานนา

อนามยับานนา  อ.วชิรบารมี

จ.พจิติร  66140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหวัดง

68  ม.1  ต.หวัดง

อ.เมือง จ.พจิติร 66170

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาหลวง

สถานอีนามยั  ต.ทาหลวง

อ.เมือง  จ.พจิติร  66000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปากทาง

สถานอีนามยั  ต.ปากทาง

อ.เมือง  จ.พจิติร  66000

นายจาํเนยีร  บญุสง

 นายสมนกึ  พยบั

 นายสมศกัดิ ์ สตุา

นายพาน  ศรทีศัน

นางทองคาํ  อาจพงษ

นายชานนท  มาตะพาบ

นายสมพร  ยอดเถือ่น

นายถวลัย  พนัธุดี

ส.ต.ท.โกศล  พุมสวุรรณ

นายบญุชวย  สงัขแสง

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

056-6920911

087-8430664

081-5333240

056-601082

056-601085

086-9278444

056-601089

056-601086

081-6749529

056-691254

056-665682

056-697063

089-9599517

056-612235

1,190

323

1,357

250

186

443

320

673

444

363
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลดงปาคาํ

สถานอีนามยั  ต.ดงปาคาํ

อ.เมือง  จ.พจิติร  66170

ชมรมผูสงูอายบุานสายดงยาง

สถานอีนามยั  ต.ทบัคลอ

อ.ทบัคลอ จ.พจิติร  66150

ชมรมผูสงูอายไุมพลองอารมณดี

141  ม.2  ต.ทบัคลอ  ซอย 6

อ.ทบัคลอ  จ.พจิติร  66150

ชมรมผูสงูอายแุอโรบคิไมพลอง

ม.4  ต.ทบัคลอ  อ.ทบัคลอ

จ.พจิติร 66150

ชมรมผูสงูอายตุาํบลคลองคะเชนทร

สถานอีนามยั  ต.หวยแกว  กิง่  อ.บงึนาราง

จ.พจิติร  66000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหวยแกว

สถานอีนามยั  ต.หวยแกว   กิง่ อ.บงึนาราง

จ.พจิติร  66130

ชมรมผูสงูอายเุพือ่สขุภาพดงเสอืเหลอืง

วดัดงเสอืเหลอืง  อ. โพธิป์ระทบัชาง

จ.พจิติร  66190

ชมรมผูสงูอายบุานหนองขานาง

วดัหนองขานาง ต.ดงเสอืเหลอืง

อ.โพธิป์ระทบัชาง  จ.พจิติร  66190

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทะนง

สถานอีนามยั  ต.ทะนง

อ.โพทะเล  จ.พจิติร  66130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาเสา

สถานอีนามยั  ต.ทาเสา  อ.โพทะเล

จ.พจิติร  66150

นายบรรพต  ฉมิะเวช

นายสะอิง้  ขาํปู

 นายบญัญัต ิ นทัธี

นางพรพมิล  แดงทองดี

นายจฑุา  เพ็ญสมบตัิ

นายอทุยั  ทองแท

นายจอม  วงคแสงจนัทร

นายฟอย  อภยัภกัดิ์

นายสมยั  มนเฑยีรทอง

นายบญุเชิด  ทรวงกาํเนดิ

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

056-674172

056-641442

087-2105920

-

056-654151

081-0432214

056-612210

056-601170

056-601258

056-619120

081-0364029

056-667086

089-5098805

056-638768

180

259

8

70

627

290

178

85

488

320
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาขมิน้

สถานอีนามยั  ต.ทาขม้ิน

อ.โพทะเล  จ.พจิติร  66130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทุงนอย

ศนูยสงเสรมิอาชพี  ม.2  ต.ทานอย

อ.โพทะเล  จ.พจิติร  66130

ชมรมผูสงูอายบุางคลาน

สถานอีนามยับางคลาน  อ.โพทะเล

จ.พจิติร  66130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาบวั

ศนูยสงเสรมิอาชพี  ม.2  ต.ทาบวั

อ.โพทะเล  จ.พจิติร  66130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทายน้าํ

สถานอีนามยั ต.ทายน้าํ

อ.โพทะเล  จ.พจิติร  66130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทานัง่

สถานอีนามยั  ต.ทานัง่

อ.โพทะเล  จ.พจิติร  66130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบงึนาราง

สถานอีนามยั  ตาํบลบงึนาราง

กิง่ อ.บงึนาราง  จ.พจิติร  66130

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลวงักรด

เทศบาลตาํบลวงักรด  270/2  ม.1  สขุาภบิาล 8

ต.บานบุง  อ.เมอืง  จ.พจิติร  66000

ชมรมผูสงูอายเุมอืงพจิติร

สถานอีนามยัสิง่แวดลอม  ถ.บงึสไีฟ

ต.ในเมอืง  อ.เมือง  จ.พจิติร  66000

ชมรมผูสงูอายขุาราชการบาํนาญ

24  ถ.พระพจิติร  ต.ในเมอืง

อ.เมือง  จ.พจิติร  66000

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

นายอไุร  แชมชอย

นายแมน  พดัดวง

นายฉลอง  หยอกเดช

นายแฉลม  ขาํเอีย่ม

นายมงคล  บญุสงิห

นายบญุธรรม  นงนชุ

นายบญุเรือง  สงิหคะเชนทร

นายจาํปา  ศรคีงพลบั

นางประจวบ  สนีิม่

นายบญุเทรดิ  โหมดชงั

081-3793200

081-0447029

-

056-669198

056-681352

081-6050144

056-840079

056-840141

056-669186

087-0119678

056-601171

081-0405591

056-685309

086-9254144

056-611991

081-9727380

350

299

90

243

320

300

300

206

1,168

200
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ชมรมผูสงูอายบุงึสไีฟ
56  ม.4  ต.ทาหลวง
อ.เมือง  จ.พจิติร  66000
ชมรมผูสงูอายสุามงามพฒันา
ม.7  ต.สามงาม  อ.สามงาม
จ.พจิติร  66140
ชมรมผูสงูอายวุงังิว้ใต
 ม.7  ต.วงังิว้ใต  กิง่ อ.ดงเจรญิ
จ.พจิติร  66210
ชมรมผูสงูอายงุิว้ราย
ม.2  75  หมู 2  ต.งิว้ราย  อ.ตะพานหนิ
จ.พจิติร  66110
ชมรมผูสงูอายงุิว้ราย
ม.7  165  ม.7  ต.งิว้ราย  อ.ตะพานหนิ
จ.พจิติร  66110
อสม. สถานอีนามยั
ม.3  ต.บงึนาราง  จ.พจิติร  ม.3
ต.บางลาย  อ.บงึนาราง  จ.พจิติร  66130
ชมรมผูสงูอายเุทวหวัดาน
ร.ร.เทศบาล 4  เลขที ่19  ซ.รมิน้าํตะวนัตก
อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร 66110
ชมรมผูอายเุพือ่สขุภาพเทศบาล 1
48/4  ถ.เทศบาล 1  ต.ตะพานหนิ
จ.พจิติร  66130
ชมรมขาราชการบาํนาญ
154  ถ.ประเวศนเหนอื
อ.บางมลูนาค  จ.พจิติร  66120
ชมรมผูสงูวยัใจสขุภาพ
สถานอีนามยั  ต.หวยพกุ  อ.ดงเจรญิ
จ.พจิติร  66130 13/1 หมู 1 ต.หวยพกุ

อ.ดงเจรญิ  จ.พจิติร  66210

นายทองคาํ  สงัฆรกัษ

นายโสภน  วนิชิยาโกศล

นายทอง  สะแกวง

นายสชุาต ิ จลุกิพงษ

นายสมเกยีรต ิ ไตสกลุ

นายสงัวาล  ศรแีดง

นายวยั  เสนอิม่

นางอมัพร  บษุดี

นายสวสัดิ ์ เนยีมฤทธิ์

นายประเสรฐิ  จนัทมาศ

-

-

-

-

-

056-601174

089-5184913

056-623875

056-622401

089-4420392

056-631012

089-6426358

086-1992873

429

1,002

384

84

79

73

34

66

257

115

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลตนมะขามสงู

ต.หนองกระทาว  อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยั

ตาํบลหวัรอ

อ.เมอืง  จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยั

ตาํบลวดัจนัทร

อ.เมอืง  จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายบุานวดัจฬุามณี

21/5  อ.2  ต.ทาทอง อ. เมอืง

จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานคลอง

337  ถ.สงิหวฒัน  ม. 2  ต.บานคลอง

อ.เมอืง  จ. พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายบุานดอน

29/2  ม.7  ถ.สหีราชเดโชชยั  ต.ในเมอืง

อ.เมอืง  จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายสุงเสรมิการออกกาํลงักายวถิไีทย

สถานอีนามยัตาํบลบานกราง  อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายวุดัสวางอารมณ

48  ม.6  ต.ทาทอง  อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก 65000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบงึพระ

สถานอีนามยัตาํบลบงึพระ  อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายเุขือ่นขนัธสมัพนัธ

ศนูยสขุภาพวดัเข่ือนขนัธ  ต.อรญัญกิ

อ.เมอืง  จ.พษิณโุลก  65000

นายสทุนต  แกวทองหลาง

นายอดุมชยั    นวลไผ

นางแสง   ใยบวัจนัทร

นายเตมิศกัดิ ์  แกวกิง่จันทร

นายอดุร   สวางวฒัน

นายเกยีรตศิกัดิ ์   นชุทาโพธิ์

นายสวาง   หมนิม่

นายบญุเลศิ  ระเวง

พ.อ.อ.สนัน่   ไวเหาะ

ด.ต.นวิฒัน    นุมเขตร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

055-299054

055-241770

055-246084

055-248030

-

055-216507

055-268163

089-9597319

-

-

236

176

220

150

50

150

100

129

322

75
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ชมรมผูสงูอาย ุม.4 วดัจนัทร

17/5  หมู 4  ถ.บงึพระจนัทร  ต.วดัจนัทร

อ.เมอืง  จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายวุดัสระไมแดง

วดัสระไมแดง  ม.5  ต.อรญัญกิ  อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปากโทก

สถานอีนามยัตาํบลปากโทก  อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายหุรรษาชืน่บาน

407/53  ซ.ราษฎรบาํรงุ  ม.9  ต.อรญัญกิ

อ.เมอืง  จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายบุานทาทอง

สถานอีนามยัตาํบลทาทอง  อ.เมือง

จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายบุานหนองหวัยาง

ศาลา SML  ม.9  ต.ทาทอง  อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวดัพรกิ

สถานอีนามยัตาํบลวดัพรกิ  อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลพลายชมุพล

สถานีอนามัยตําบลพลายชุมพล

อ.เมอืง  จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัน้าํคู

สถานอีนามยัตาํบลวงัน้าํคู  อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก   65000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลจอมทอง

สถานอีนามยัตาํบลจอมทอง  อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก  65000

นายทนั    บวัระพา

ร.ต.เสนห   สวุทิชาญวรกลุ

พ.ท.เลก็     อนิถา

ร.ต.ต.พลชยั   พลูสวสัดิ์

นายฉลอง    ภูจัน่

นายเกีย๋น   ภจูอม

นายนคร     สนศริิ

นายหวาน    เลก็ขาํ

นายชะเอม   คงสมัฤทธิ์

นายคิม้   สวสัดิ์

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

081-5341265

081-2800115

081-604-4482

055-220647

055-226702

086-9277208

055-286175

055-262297

-

055-298261

83

150

370

60

78

160

245

590

577

413
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ชมรมผูสงูอายบุานสระโคล

สถานอีนามยัตาํบลสระโคล  อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลงิว้งาม

สถานอีนามยัตาํบลงิว้งาม  อ.เมือง

จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลไผขอดอน

อบต.ไผขอดอน  อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายบุานสนามบนิ

อาคารเอนกประสงค  ม.2  ซ.ดาวทอง 1

อ. เมือง  จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายผุูสงูวัยรางกายแขง็แรง

อาคารเอนกประสงค  ม.10  ต.อรญัญกิ

อ.เมอืง  จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลดอนทอง

สถานอีนามยัตาํบลดอนทอง  อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายบุานแหลมโพธิ์

สถานอีนามยัตาํบลบานกราง  อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายบุานเสาหนิ

สถานอีนามยับานเสาหนิ  อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายขุาราชการบาํนาญเมอืงพษิณุโลก

900/68 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมอืง

อ.เมือง จ.พษิณโุลก 65000

ชมรมผูสงูอายจุงัหวดัพษิณโุลก

183  ถ.เอกาทศรถ  ต.ในเมอืง  อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก  65000

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

นายยอน       มโีทน

นายดาํรง    ภมรกลุ

นายสบาย   สขุเกษม

นายระยา    กาศรวีชิยั

นางพชัรนิทร    ตวิตุานนท

นายวชัรนิทร    จนัทรจาํรสั

นายแจว   บาํรงดี

นายบญุเลศิ   สรอยใยงาม

นายสชุาต ิ  วชิตินาค

นางอนงค  มณเฑยีร

055-278012-3

055-278312

086-9333924

087-5578894

087-2090551

-

055-268163

089-8399895

055-218516

055-243006

162

160

170

86

50

212

106

150

447

245
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ชมรมผูสงูอายสุงเสรมิสขุภาพผูสงูวัย ว.พยาบาล

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนฯี อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายสุาํนกังานทางหลวงที ่ 4

327  ม.6  ต.หวัรอ  อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายศุรสีคุต

37/1  ถ.เทพารกัษ  ต.ในเมือง  อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายวุดัเซนตนโิกลาส

วดัเซนตนโิกลาส  ต.ในเมอืง  อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายเุครอืขายเทศบาลนครพษิณุโลก

444  ถ.มหาจกัรพรรดิ  ซ.1  ต.ในเมอืง

อ.เมอืง  จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายพุทุธชนิราช

ศนูยสขุภาพผูสงูอายฯุ  รพ.พทุธชนิราช

อ.เมอืง  จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายชุมรมกฬีาลลีาศเทศบาลนคร

225/2  หมู 4  ซ.ดาํรพิฒันา  ต.บานคลอง

อ.เมอืง  จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายกุฬีามวลชนผูสงูอายุ

ศนูยสขุภาพผูสงูอายฯุ  รพ.พทุธชนิราช

อ.เมอืง  จ.พษิณโุลก  65000

ชมรมผูสงูอายสุงเสรมิสขุภาพผูสงูอายุ

รพ.บางระกาํ  ต.บางระกาํ   อ.บางระกาํ

จ.พษิณโุลก  65140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบอทอง

สถานอีนามยัตาํบลบอทอง  อ.บางระกาํ

จ.พษิณโุลก  65140

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

น.อ.บญุช ู  พวงกลิน่

นายบญุสม     เนยีมนก

นางวฒันา   อมรมนุพีงศ

นายกติต ิ   นจินรินัดร

นายประพนัธ   ระลกึมลู

นางสายตอ   ประกอบเขตการ

พ.ท.เลศิศกัดิ ์  มาตะราช

นายฐตณิฐั     กลิน่หอม

นายบญุธรรม   มัง่มี

นายทองยอย  สงิหกวาง

055-243731

055-213391

055-252891

055-259869

055-266455-6

055-219844

086-6784441

086-3094364

055-371168

-

432

100

400

74

1,462

460

215

300

1,180

390
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัอทิก

สถานอีนามยัตาํบลวงัอทิก  อ.บางระกาํ

จ.พษิณโุลก  65140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลพนัเสา

สถานอีนามยัตาํบลพนัเสา  อ.บางระกาํ

จ.พษิณโุลก  65140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองกลุา

สถานอีนามยัตาํบลหนองกลุา  อ.บางระกาํ

จ.พิษณโุลก  65140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปลกัแรด

สถานอีนามยัตาํบลปลกัแรด  อ.บางระกาํ

จ.พษิณโุลก  65140

ชมรมผูสงูอายบุานดงโคกขาม

99  ม.2  ต.ปลกัแรด  อ.บางระกาํ

จ.พษิณโุลก  65140

ชมรมผูสงูอายบุานหนองแขม

69/2  ม.4  ต.ปลกัแรด  อ.บางระกาํ

จ.พษิณโุลก  65140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลนคิมพฒันา

สถานอีนามยัตาํบลนคิมพฒันา  อ.บางระกาํ

จ.พษิณโุลก  65140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองพระ

สถานอีนามยัตาํบลหนองพระ  อ.วงัทอง

จ.พษิณโุลก  65130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลดนิทอง

สถานอีนามยัตาํบลดนิทอง  อ.วงัทอง

จ.พษิณโุลก  65130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลแกงโสภา

สถานอีนามยัตาํบลแกงโสภา  อ.วงัทอง

จ.พษิณโุลก  65130

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

นายประเสรฐิ   บญุประเสรฐิ

นางทองคาํ     ประชมุ

นายชวน  คาํวดัไทร

ร.ต.สาํรวม    คลายทอง

นายตาม   นเิวศทอง

นายเตยีง    แรตทอง

นายเกลิน่   แสงทานัง่

นายเสีย่ม   สรุยินัต

นายเลศิ      เอีย่มสะอาด

นายสนุนัท    กาสชุาติ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

212

306

1,029

662

197

190

533

2,750

925

1,200
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ÅíÒ´Ñº·Õè Ë¹‹ÇÂ§Ò¹/Í§¤•¡Ã/·ÕèÍÂÙ‹ ª×èÍ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹/·ÕèÍÂÙ‹ â·ÃÈÑ¾·•/â·ÃÊÒÃ ÊÁÒªÔ¡ (¤¹)

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัทอง

135  ม.4  ต.วงัทอง  อ.วงัทอง

จ พษิณโุลก  65130

ชมรมผูสงูอายขุาราชการบาํนาญวงัทอง

59  ม.8  ต.ชยันาม  อ.วงัทอง

จ.พษิณโุลก  65130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลชยันาม

139/  ม.3  ต.ชยันาม  อ.วงัทอง

จ.พษิณโุลก  65130

ชมรมผูสงูอายบุานดงพลวง

18  ม.7  ต.วงัพกิลุ  อ.วงัทอง

จ.พษิณโุลก  65130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาหมืน่ราม

สถานอีนามยัตาํบลทาหมืน่ราม  อ.วงัทอง

จ.พษิณโุลก  65130

ชมรมผูสงูอายบุานหนองปรอื

สถานอีนามยับานหนองปรอี  อ.วงัทอ

จ.พษิณโุลก  65130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงันกแอน

สถานอีนามยัตาํบลวงันกแอน  อ.วงัทอง

จ.พษิณโุลก  65130

ชมรมผูสงูอายอุือ้อาทรผูสงูอายุ

สถานอีนามยับานไผใหญ  อ.วงัทอง

จ.พษิณโุลก  65130

ชมรมผูสงูอายบุานหนองเตาอฐิ

สถานอีนามยับานหนองเตาอฐิ  อ.วงัทอง

จ.พษิณโุลก  65130

ชมรมผูสงูอายบุานสพุรรณพนมทอง

สถานอีนามยับานสพุรรณพนมทอง

อ.วงัทอง  จ.พษิณโุลก  65130

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

นายลวน    สวุเมธา

นายวศิษิฎ    เพ่ิมไทย

พ.ต.เสร ี   ศรหีาคาํ

นายหลา    หมเีทศ

นายประสาน     อไุรวงศ

นายส ี   ใจปา

พ.อ.ณรงค   มนีาคุม

นางประเทยีน   จาทองคาํ

นายชอบ    ไทรนนทรี

นายดอกรกั   จนัทรจอม

-

-

-

-

055-233141

-

086-0467658

081-2831984

-

086-4402793

1,310

170

1,115

275

360

288

231

84

400

294
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ÅíÒ´Ñº·Õè Ë¹‹ÇÂ§Ò¹/Í§¤•¡Ã/·ÕèÍÂÙ‹ ª×èÍ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹/·ÕèÍÂÙ‹ â·ÃÈÑ¾·•/â·ÃÊÒÃ ÊÁÒªÔ¡ (¤¹)

ชมรมผูสงูอายบุานวงัน้าํใส

สถานอีนามยับานวงัน้าํใส  อ.วงัทอง

จ.พษิณโุลก  65130

ชมรมผูสงูอายบุานน้าํพรม

สถานอีนามยับานน้าํพรม  อ.วงัทอง

จ.พษิณโุลก  65130

ชมรมผูสงูอายบุานกลาง

สถานอีนามยับานกลางเฉลมิพระเกยีรตฯิ

อ.วงัทอง  จ.พษิณโุลก  65130

ชมรมผูสงูอายอุงคการบรหิาร

สวนตาํบลวงันกแอน

อบต.วงันกแอน อ.วงัทอง จ.พษิณโุลก  65130

ชมรมผูสงูอายตุนโพธิ์

เทศบาลตาํบลวงัทอง  อ.วงัทอง

จ.พษิณโุลก  65130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวดัตายม

8/1  ม.6  ต.วดัตายม  อ.บางกระทุม

จ.พษิณโุลก  65110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลเนนิกุม

33  ม.11  ต.เนนิกุม  อ.บางกระทุม

จ.พษิณโุลก  65110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสนามคลี

3  ม.3  ต.สนามคล ี อ.บางกระทุม

จ.พษิณโุลก  65110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลโคกสลดุ

70  ม.1  ต.โคกสลดุ  อ.บางกระทุม

จ.พษิณโุลก  65110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบางกระทุม

16/1  ม.1 ต.บางกระทุม  อ.บางกระทุม

จ.พษิณโุลก  65110

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

นายทองคาํ   ทัว่สงูเนนิ

นายกลม    ศรวีสิทุธิ์

นายลอม   จดัชาวนา

นายสม   เสงีย่มโปรง

นางสภุาภรณ   พรเสถยีรพงษ

นายละมาย    คงทนั

นางจนิดา    พมิพตน

นายแถว   วรรณประสพ

นายประทมุ   บญุยานยาว

นายเมีย้น   เนยีมเกดิ

0894384133

055-316938

087-2030743

-

-

087-3193849

-

-

-

-

281

96

420

1890

170

885

217

250

102

260
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาตาล

สถานอีนามยัตาํบลทาตาล  อ.บางกระทุม

จ.พษิณโุลก  65110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลนครปาหมาก

สถานอีนามยัตาํบลนครปาหมาก

อ.บางกระทุม  จ.พษิณโุลก  65110

ชมรมผูสงูอายเุนนิมะปราง

โรงพยาบาลเนนิมะปราง  อ.เนนิมะปราง

จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายบุานรกัไทย

สถานอีนามยับานรกัไทย ม.7 ต.ชมพู

อ.เนนิมะปราง จ. พษิณโุลก 65190

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลเนนิมะปราง

440  ม.4  ต.เนนิมะปราง  อ.เนนิมะปราง

จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายบุานโคกไทรยอย

70  ม.6  ต.ไทรยอย  อ.เนนิมะปราง

จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายบุานหนองมะตอง

66  ม.16  ต.ไทรยอย  อ.เนนิมะปราง

จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานมงุ

177  ม.2  ต.บานมงุ  อ.เนนิมะปราง

จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายบุานลาํภาศ

214  ม.4  ต.บานมงุ  อ.เนนิมะปราง

จ.พษิณโุลก  65190

สถานอีนามยับานชาํรงั

ต.ชมพ ู อ.เนนิมะปราง

จ.พษิณโุลก  65190

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

นายทว ี  เมฆทบั

นายสาํราญ   ทองชาวนา

นายสธุรรม    แกวสระเสน

นายสทิธิ ์  คชรอด

นายคาํมลู   หมอกลิม้

อไุร   รณรตัน

นางวนัด ี  จนัทรปาน

นายชวง   มบีญุ

นายจนัทร   ละออ

นายเกต    มาชาวปา

055-288078

055-296294

055-399055

-

-

-

-

-

-

-

250

410

422

107

410

108

31

227

55

88
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ชมรมผูสงูอายบุานโปรงไผ

73  ม.2  ต.บานนอยชุมขีเ้หลก็

อ.เนนิมะปราง  จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัยาง

สถานีอนามัยตําบลวังยาง

อ.เนนิมะปราง  จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลไทรยอย

สถานีอนามัยตําบลไทรยอย

อ.เนนิมะปราง  จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายบุานพกุระโดน

223  หมู 1  ต.ไทรยอย  อ.เนนิมะปราง

จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายบุานหนองขมิน้

สถานอีนามยับานหนองขมิน้ ตาํบลไทรยอย

อ.เนนิมะปราง  จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายบุานผาวงัหมี

159  หมู 3 ต.ไทรยอย  อ.เนนิมะปราง

จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายบุานเขาดนิ

114/4  หมู 5  ต.ไทรยอย  อ.เนนิมะปราง

จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายบุานเกษตรสขุ

หอประชมุบานเกษตรสขุ  ม.17  ต.ไทรยอย

อ.เนนิมะปราง  จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายบุานปาคาย

58 หมู 7  ต.ไทรยอย  อ.เนนิมะปราง

จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายบุานไทรยอย

58  ม.8  ต.ไทรยอย  อ.เนนิมะปราง

จ.พษิณโุลก  65190

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

นายหนุม   ดอกรกั

นายสะเดยีง   กนัดวง

นายสมหมาย  ทาํขนุเมอืง

นายมงักร  ขาํมี

นายลา   ชาเสรจ็

นายเทยีบ   รกัษาสทิธิ์

นายแกวคาํ   ศรรีกัษา

นายจรญู   แจมศรี

นางสพุนิ   ผะสม

นายสพุจน   แกวนสรุยิากร

-

081-8877148

055-268160

082-1721229

087-7368707

087-2123843

087-7362426

085-6046019

084-7079714

089-9860472

440

154

1,163

113

93

104

55

42

63

150
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ชมรมผูสงูอายบุานเนนิสาํราญ

58  ม.10  ต.ไทรยอย  อ.เนนิมะปราง

จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายบุานเนนิมะคา

58  ม.11  ต.ไทรยอย  อ.เนนิมะปราง

จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายบุานวงัน้าํบอ

58  ม.13  ต.ไทรยอย  อ.เนนิมะปราง

จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายบุานคลองชบัรงั

58  ม.12  ต.ไทรยอย  อ.เนนิมะปราง

จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายบุานแกงทราย

58  ม.14  ต.ไทรยอย  อ.เนนิมะปราง

จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายบุานหนองปอ

58  ม.15  ต.ไทรยอย  อ.เนนิมะปราง

จ.พษิณโุลก  65190

ชมรมผูสงูอายรุ.พ.พรหมพริาม

โรงพยาบาลพรหมพริาม  อ.พรหมพริาม

จ.พษิณโุลก  65150

ชมรมผูสงูอายบุานคลองตาล

สถานอีนามยับานคลองตาล  อ.พรหมพริาม

จ.พษิณโุลก  65150

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงฆอง

40/1  ม.1  ต.วงฆอง  อ.พรหมพริาม

จ.พษิณโุลก  65150

ชมรมผูสงูอายบุานมะตอง

58  ม.2  ต.วงฆอง  อ.พรหมพริาม

จ.พษิณโุลก  65150

นายสมบรูณ   โฉมศรี

นายสขุ   ปุยขาว

นายประเสรฐิ   ดวงเหม

นางเสง็  กนัหา

นายจาํปา   สทีมิทอง

นายบญุม ี จนัทรสงเคราะห

นางจรญู   เตง็อนิทร

นางกลัยา   รุงศริวิงศ

นายยก  แมนอนิทร

นายชืน่   ตราช่ืนตอง

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

081-1453499

081-0415762

081-0364108

087-9435832

089-9373201

087-1966306

055-369023

-

-

-

34

32

90

74

37

36

350

150

280

140
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลมะตมู
1  ม.2  ต.มะตมู  อ.พรหมพริาม
จ.พษิณโุลก  65150
ชมรมผูสงูอายบุานปากคลองฉลอง
ม.10  ต.มะตอง  อ.พรหมพริาม
จ.พษิณโุลก  65150
ชมรมผูสงูอายบุานทศพล
ม.12  ต.มะตอง  อ.พรหมพริาม
จ.พษิณโุลก  65150
ชมรมผูสงูอายบุานปาสกั
58  ม.8  ต.มะตอง  อ.พรหมพริาม
จ.พษิณโุลก  65150
ชมรมผูสงูอายบุานทาสาํโรง
ม.7  ต.มะตอง  อ.พรหมพริาม
จ.พษิณโุลก  65150
ชมรมผูสงูอายบุานสามศรเีจรญิ
ม.9  ต.มะตอง  อ.พรหมพริาม
จ.พษิณโุลก  65150
ชมรมผูสงูอายบุานไผถ้าํ
21  ม.5  ต.มะตอง  อ.พรหมพริาม
จ.พษิณโุลก  65150
ชมรมผูสงูอายลุกูพระพรหม
62/2  ม.15  ต.พรหมพริาม  อ.พรหมพริาม
จ.พษิณโุลก  65150
ชมรมผูสงูอายบุานเขานอย
25  ม.5  ต.ดงประคาํ   อ.พรหมพริาม
จ.พษิณโุลก  65150
ชมรมผูสงูอายบุานดงประคาํ
232  ม.6 ต.ดงประคาํ  อ. พรหมพริาม
จ. พษิณโุลก  65150
ชมรมผูสงูอายขุาราชการครบูาํเหนจ็บาํนาญ
สาํนกังานการประถมศกึษา
อ. พรหมพริาม  จ. พษิณโุลก  65150

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

นายดรณุ   ทมิพฒันพงศ

นายดเิรก   เรอืงโต

นายบวั   เพชรรตัน

นายสาํเนา  ชาญฟน

นายเลือ่น   หนาวบรุี

นายสมาน   สงิโตทอง

นายละมยั  ขวญัเนตร

นายจาก   เจกจัน่

นายนนั   แกนภกัดี

นายศกัดา  ศรอีุนดี

นายเฉลมิ  ประสทิธผิล

-

-

-

-

-

-

-

-

086-6364947

-

-

66

20

70

90

90

75

65

90

40

427

70
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ชมรมผูสงูอายบุานวงัมะสระ
สถานอีนามยัตาํบลทาชาง  ม.6
อ.พรหมพริาม  จ.พษิณโุลก  65150
ชมรมผูสงูอายบุานนาขมุ
สถานอีนามยับานนาขมุ  ต.ทาชาง
อ.พรหมพริาม  จ.พษิณโุลก  65150
ชมรมผูสงูอายบุานสวนปาน
109  ม.1  ต.ทางาม  อ.วดัโบสถ
จ.พษิณโุลก  65160
ชมรมผูสงูอายบุานทางาม
ศาลาเอนกประสงค  ม.4  ต.ทางาม
อ.วดัโบสถ  จ.พษิณโุลก  65160
ชมรมผูสงูอายบุานหนองปลงิ
สถานอีนามยัตาํบลทางาม ม.2
อ.วดัโบสถ  จ.พษิณโุลก  65160
ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาสะแก
สถานอีนามยัตาํบลทาสะแก  ม.3
อ.ชาติตระการ  จ.พษิณโุลก  65170
ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานดง (พลงัไทย)
สถานอีนามยัตาํบลบานดง  ม.1
อ.ชาติตระการ  จ.พษิณโุลก  65170
ชมรมผูสงูอายตุาํบลชาตติระการ
129  ม.7  ต.ชาตติระการ
อ.ชาติตระการ  จ.พษิณโุลก  65170
ชมรมผูสงูอายตุาํบลสวนเมีย่ง
129  ม.1  ต.สวนเมีย่ง
อ.ชาติตระการ  จ.พษิณโุลก  65170
ชมรมผูสงูอายตุาํบลปาแดง
8  ม.1 ต.ปาแดง  อ.ชาติตะการ
จ.พษิณโุลก  65170
ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานพราว
129 ม.4  ต.บานพราว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

นางนติยา   ขาํกลดั

นายบญุธรรม  แกวมตุิ

นายพลู  สขุกรงึมี

นางศรอีงุน   สขุขงิ

นางเอือ้ม   มอีดุร

นายทนั   จนัทรศร

นางเหรยีญ   นวลปอง

นายบญุนาํ   โคกนอย

นายภมู ิ  โทจาํปา

นายพณิ  รอดปนนา

นายสนทิ   ชปูระสทิธิ์

087-8414600

055-538146

085-0987715

086-2052896

-

-

-

-

-

-

081-3943625

30

150

132

45

52

249

151

353

402

285

874
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ชมรมผูสงูอายบุานหนองหนิ
สถานอีนามยับานหนองหนิ  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  61520
ชมรมผูสงูอายตุาํบลยางโกลน
16  ม.2  ต.ยางโกลน  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายตุาํบลบอโพธิ์
129  ม.5  ต.บอโพธิ ์ อ.นครไทร
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานแยง
7  ม.11  ต.บานแยง  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานบุงตารอด
1 ม.12  ต.เนนิเพิม่  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายตุาํบลน้าํกุม
191/1  ม.2  ต.น้าํกุม  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายตุาํบลนครไทย
44  ม.3  ต.นครไทย  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายตุาํบลนาบวั
25/1  ม.13  ต.นาบวั  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานขาํรู
88  ม.4  ต.หวยเฮยะ  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานโนนมะคา
51  ม.5  ต.ยางโกลน  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายพุอปูหลวงนครชมุ
41  ม.5  ต.นครชมุ   อ.นครไทย
จ. พษิณโุลก  65120

123

124

125.

126

127

128

129

130

131

132

133

นายพมิพา   เปงยา

นายด ี สทุธิ

นายถุน  พมิเสนา

นายถวลิ  หอมสนทิ

นายปอง   แกววาว

นายสุน  โตจาํปา

นายวชิญ  โจสะอาด

นายบญุลอื  สดีารกัษ

นางยพุาวดี  นรตันากร

นายวอน  ยานาบวั

นายชวง   มเีฟย

055-240025

081-4757326

081-3944599

081-7864912

-

-

086-1191931

-

-

-

-

230

305

227

250

266

250

1630

810

220

99

51
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ชมรมผูสงูอายบุานประดูสนิ
158  ม.6  ต.บานแยง  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานเซก็ใหม
ม.4  ต.บานแยง  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานนาชาํหวาย
1 ม.9  ต.ยางโกลน  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานกกตะเคยีนใหญ
109  ม.9  ต.ยางโกลน  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานพราว
110  ม.5  ต.บานพราว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานนาหวัเซ
68  ม.9  ต.นครไทย  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานเนนิสวาง
6  ม.2  ต.นครไทย  อ.นครไทย
จ. พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานหนองน้าํสราง
55  ม.4  ต.นครไทย  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานหวยทรายทอง
55  ม.7  ต.บานพราว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานรองยาง
30  ม.10  ต.บานพราว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานบางยางพฒันา
ม.16  ต.หนองกะทาว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

นายเกนิ    หลวงภกัดี

ร.ท.ละมดุ   ไตรฟน

นายแทน  ผลสอนตา

นายระบอบ   บญุภกัดี

นายทอม  ชมมี

นางบญุเรอืง   สขุมามอญ

นายสนัตพิงษ  หมคีง

นางละเอยีด   เสนาไทย

นายบญุเหลอื   ยศปญญา

นายไพร   ดธีงทอง

นางสวีลัย   ฉมิมากรม

-

086-2123502

-

086-9356874

085-1459252

-

-

-

-

-

-

69

126

70

72

167

44

137

136

190

116

42
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ชมรมผูสงูอายบุานแควนอยพฒันา
31/1  ม.26  ต.หนองกะทาว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานเนนิพลวง
55  ม.22  ต.หนองกะทาว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานหนองกระดาษ
55  ม.1  ต.บานพราว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานน้าํคลาด
ม.8  ต.บานพราว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานนายาว
ม.2  ต.บานพราว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานหวยกอก
55  ม.1  ต.หวยเฮยะ  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานปาซาน
66  ม.3  ต.บานพราว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหวยเฮยะ
71  ม.3  ต.หวยเฮยะ  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายตุาํบานทรพัยโสภา
33  ม.9  ต.หวยเฮยะ  อ. นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานน้าํลดั
24  ม.6  ต.บานพราว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานนกกะบาก
36  ม.1  ต.ยางโกลน  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

นายวนิ   ออนศรี

นายสมคดิ   ควนเฮง

นายอาน   จาํปาแกว

นายเปย   กนัหาธรรม

นายจนัด ี   นนทโคตร

นายวานชิย   นนทโคตร

นายคาํภ ี  ศรคีาํ

นายเปรือ่ง   โสภากอง

นายสงัวาล   สดุแกว

นายเจรญิ   ทพิยสงิห

นางอษุา    ทพิโสตร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

44

54

41

99

42

170

63

58

99

51

¨Ñ§ËÇÑ́ ¾ÔÉ³ØâÅ¡



115·íÒà¹ÕÂºÍ§¤•¡ÃªÁÃÁ´ŒÒ¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È.2553

ÅíÒ´Ñº·Õè Ë¹‹ÇÂ§Ò¹/Í§¤•¡Ã/·ÕèÍÂÙ‹ ª×èÍ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹/·ÕèÍÂÙ‹ â·ÃÈÑ¾·•/â·ÃÊÒÃ ÊÁÒªÔ¡ (¤¹)

ชมรมผูสงูอายรุวมน้าํใจ
ม.6  ต.หนองกะทาว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายธุรรมรกัษา
125  ม.4  ต.หนองกะทาว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายรุวมพลงั
ม.20  ต.หนองกะทาว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายสุองเฒา
239  ม.3  ต.หนองกะทาว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายสุามัคคธีรรม
46  ม.9  ต.หนองกะทาว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานชายทุง
26  ม.27  ต.หนองกะทาว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานโนนมะเกลอื
244  ม.13 ต.หนองกะทาว  อ.นครไทย
จ. พิษณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานกลาง
17  ม.14  ต.หนองกะทาว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก   65120
ชมรมผูสงูอายกุลุมแตงออน
8  ม.15  ต.หนองกะทาว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายโุนนนากาม
ม.12  ต.หนองกะทาว  อ.นครไท
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายตุาํแกงไฮสามคัคี
69  ม.11  ต.หนองกะทาว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

นายยนต      จอยโถ

นางศศธิร    กงจิน่

นายอเนก    เรอืงเดช

นางสาํเนยีง   มณณีฐักลุ

นางบญุม ี  สารมโน

นายเลือ่น   อุนพรม

นายเดน   ใบโพธิ์

นายประจวบ   กลิน่เกตุ

นายวุน   คาํเมอืง

นางจง   บางศรี

นายบาย   แหยมนอย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

89

92

67

41

39

43

51

39

70

49
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ชมรมผูสงูอายบุานทุงนาใหญ
9  ม.1  ต.นครชมุ  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานนาลานขาว
34  ม.2  ต.นครชมุ  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานนาเมอืง
109  ม.3  ต.นครชมุ  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานนาซอน
32  ม.4  ต.นครชมุ  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายขุมุทองคาํ
39  ม.5  ต.นครชมุ  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานนาฟองแดง
22/1  ม.7  ต.นครชมุ  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานนาตาล
4  ม.8   ต.นาตาล  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายแุมทองคาํ
110   ม.4  ต.หนองกะทาว อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายขุาราชการบาํนาญ อ.นครไทย
292 ม.2  ต.นครไทย  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานโพธิเ์สดจ็
31/1  ม.10  ต.หนองกะทาว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานใหมแสนสขุ
61 ม.13 ต.นครไทย  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

087-2085356

นายสอง    แสงสขุ

นายเทีย่ง   พลชม

นายศริ ิ  ผองอวย

นายดาํเนนิ  ศรสีวสัดิ์

นายโหล   ศรสีวสัดิ์

นายประเสรฐิ   แอดออน

นายแสวง  สมพมิเสน

นายลบั      อิม่ชม

นายสมคดิ  ทองฟก

นายนยิม      จอยโถ

นางธมิา       ธปูทอง

76

68

62

36

50

74

31

47

133

30

573

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177
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ชมรมผูสงูอายบุานดาน
24  ม.10  ต.นครไทย  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานสายทอง
30  ซ.5  ม.12  ต.นครไทย อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานโนนจนัทร
11/1  ม.11  ต.นครไทย  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานน้าํพาย
39  ม.8  ต.นครไทย  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานคลองจกิ
152  ซ.18  ม.7  ต.นครไทย  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานเหนอื
52/1  ถ.อดุรดาํร ิ ม.1  ต.นครไทย
อ.นครไทย  จ. พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายตุาํบลนครไทย
11  ม.5  ต.นครไทย (รานคาสหกรณฯ)
อ.นครไทย  จ. พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานหวัรอง
66  ม.6  ต.นครไทย  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานโนน
9/1  ม.3  ต.นาบวั  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานโนนบงึ
38  ม.8  ต.นาบวั  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานน้าํดอน
66 ม.14  ต.นาบวั  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

234

417

1,400

671

1,430

1,293

497

890

89

48

69

-

-

055-388066

085-1386200

089-7639773

055-389230

-

089-9540912

-

-

-

นายสด       สขุเพญ็

นางอาํไพ     แกวมงคล

นางอไุร       ฤทธิร์อด

นายทอง       ปครอด

นายอมัพร   โมกขรตันี

นางรตันา     อิม่ใจ

นางพวั         แพรเทพี

นางอดุม       เอน็ปอง

นายสงดั       มาทา

นายบวัฮอง   ยอดเกตุ

นายเสนอ      เกตวุุน

¨Ñ§ËÇÑ́ ¾ÔÉ³ØâÅ¡



118 ·íÒà¹ÕÂºÍ§¤•¡ÃªÁÃÁ´ŒÒ¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È.2553

ÅíÒ´Ñº·Õè Ë¹‹ÇÂ§Ò¹/Í§¤•¡Ã/·ÕèÍÂÙ‹ ª×èÍ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹/·ÕèÍÂÙ‹ â·ÃÈÑ¾·•/â·ÃÊÒÃ ÊÁÒªÔ¡ (¤¹)

ชมรมผูสงูอายบุานนาคลาย
62  ม.1  ต.นาบวั  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานน้าํลอม
39  ม.9  ต.นาบวั  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานนาบวั
23  ม.4  ต.นาบวั  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานนาไกเขีย่
28  ม.7  ต.นาบวั  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานรองกอก
1  ม.11  ต.นาบวั  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานเขก็พฒันา
53  ม.12  ต.บานแยง  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานน้าํทวน
189  ม.6  ต.นาบวั  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานไรพฒันา
25/1  ม.13 ต.นาบวั  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานนาจาน ต.หนองกระทาว
99  ม.2  ต.หนองกระทาว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานบุง
144  ม.18  ต.หนองกระทาว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานบอโพธิ์
102  ม.4  ต.บอโพธิ ์ อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

นายเซง็        จนัทรดี

นายพนั       โมลา

นายเจรญิ     พวัพนั

นายสนทิ     พวงกองนะ

นายโสภา    นนทะโคตร

นายวริตัน    เตม็บาง

นายเปอง     สขุเครอืเกดิ

นายบญุลอื   สดีารกัษ

นางบิง้         บาลใีหญ

นางหวดั      คนอยู

นายเรญิ       ตาสี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

084-8959636

55

73

119

39

30

52

41

44

87

88

144
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ชมรมผูสงูอายบุานโพธิเ์จรญิ
12  ม.23  ต.หนองกระทาว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานนาโพธิ์
97  ม.1  ต.หนองกระทาว  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานนาคลอ
15  ม.10  ต.นาบวั  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานนาจาน
18  ม.5  ต.นาบวั  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานบุงสเีสยีด
16  ม.2  ต.นาบวั  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานหนองหอย
12  ม.12  ต.นาบวั  อ.นครไทย
จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานหลงัเขา
107 ม.9  ต.หนองกระทาว
อ.นครไทย  จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานแกงหวา
158  ม.8  ต.หนองกระทาว
อ.นครไทย  จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานหวยแกว
9  ม.19 ต.หนองกระทาว
อ.นครไทย  จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานน้าํต้ัน
17  ม.21  ต.หนองกระทาว
อ.นครไทย  จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานหนองกระทาว
24  ม.24  ต.หนองกระทาว
อ.นครไทย  จ.พษิณโุลก  65120
ชมรมผูสงูอายบุานหวยเขม็
111  ม.25  ต.หนองกระทาว
อ.นครไทย  จ.พษิณโุลก  65120

57

59

34

35

50

44

50

49

45

32

46

40

นายแบน      มาศรจีนัทร

นายคาํพอง   ไตรบตุร

นายสนทิ       บญุคาํ

นายสมบตั ิ    วนับญุ

นายสวาท       ยิม้เครอืทอง

นายสวาย      สขุนาบวั

นายทองด ี     เนตรบวบ

นายเจรญิ      ตะลุมพุก

นายยวน       บญุเลีย้ง

นายปรดีา     ชืน่ชม

นายกฤษฎ     อนิตะฟอง

นายบญุหลาย   หาญรกัษ

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

-

-

-

-

-

-

080-5176523

089-9586847

089-8802560

087-0989617

089-7083106

-
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ชมรมผูสงูอายนุครบาล

ชมรมผูสงูอายเุพชะบรุะ

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัชมพู

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสะเคยีง

ชมรมผูสงูอายตุาํบลนายม

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานโคก

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาพล

ชมรมผูสงูอายตุาํบลนางัว่

ชมรมผูสงูอายตุาํบลดงมลูเหลก็

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหวยสะแก

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

นายพทิกัษ   หมืน่สาย

40/49  ต.ในเมอืง   อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายเสวก     นุมนอย

15 ถ.ชางเผือก  ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายเชาว    สายหยดุ

56 ม.10  ต.วงัชมพ ู อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายปรชีา     ศรมีลู

36/1  ม.7  ต.สะเคยีง  อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายสมนกึ   มวงดี

33  ม.11  ต.นายม  อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายสทิธเิดช  ครีี

62  ม.1 ต.บานโคก  อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายเภา   ชาลเีปลีย่ม

ม.13  ต.ทาพล   อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายสะอาด   กิง่คาํ

28/1  ต.นางัว่  อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายชอบ    ดวงตะวนั

สถานอีนามยัดงมลูเหลก็ อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายตอม   ทองพดั

19/1  ม.12   ต. หวยสะแก

อ.เมอืง  จ.เพชรบรูณ  67000

056-722481

081-8870847

081-9717023

089-5653291

081-8888424

-

089-9404395

-

082-8786263

-

-

645

1,212

1,434

568

322

-

1,000

1,100

610

255
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลนาปา

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปาเลา

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหวยใหญ

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานโคก

ชมรมผูสงูอายสุาธารณสขุอาํเภอเมอืง

ชมรมผูสงูอายบุานหวันา

ชมรมผูสงูอายบุานวดักลวย

ชมรมผูสงูอายบุานขมวด

ชมรมผูสงูอายขุาราชการบาํนาญ

วดัเพชรวราราม

ชมรมผูสงูอาย ุ หมู 9

1,400

88

743

208

114

65

89

55

196

639

นายทรงพล   สนิหะ

ม.13 ต.นาปา  อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายฟน   เกตแฟง

วดัโพธิก์ลาง  ต.ปาเลา  อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ 67000

นายคอน    บุงจนัทร

สถานอีนามยัหวยใหญ

อ.เมอืง  จ.เพชรบรูณ 67000

นายเลือ่น    บุงจนัทร

สถานีอนามัยบานโคก

อ.เมอืง  จ.เพชรบรูณ  67000

นายเชาว   สายหยดุ

56  ม.10  ต.วงัชมพู

อ.เมอืง   จ.เพชรบรูณ  67000

นายเจรญิ   เรอืงสขุ

12/2 ม.5 ต.นายม อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายเพง็  ศรสีวรรค

1 ม.11 ต.นายม  อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายชืน้   พรหมมา

50  ม.6  ต.นายม อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

พลโทไพโรจน  วรรณตรง

วดัเพชรวราราม อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายศริ ิ   สมบรูณ

สถานอีนามยันาปา  ต.นาปา

อ.เมอืง  จ.เพชรบรูณ  67000

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-

-

-

-

089-5653291

-

-

-

-

-
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นายสพุรรณ   หาญรกัษ

สอ.ยางลาด อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายหลมิ  ทองมใีบ

สอ. บานบอนไทร  ต.บอนไทร

อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ  67000

นายเทยีนชยั  คาํพนัธ

ร.ร.เมอืงเพชรบรูณ  อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายพวง     พวงบปุผา

สอ.บานน้าํรอน    อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายถนดั    แกวคาํ

สอ.ตะเบาะ  อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายสมชยั    ใจอารี

1  ม.1  ต.สะเคยีง

อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ  67000

นายกาน   สดุตาธคิณุ

120  ม.6  ต. หวยสะแก

อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ  67000

นายเภา    ชาลเีปลีย่ม

วดัเทพสโมสร  อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายสร ี  กนัตุม

1 ม.8  ต.หวยสะแก อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายอคันษิฐ   อนรรมธรีพันธุ

15 ถ.สามคัคชียั  ต.หลมสกั

อ.หลมสกั  จ.เพชรบรูณ 67110

ชมรมผูสูงอายตุาํบลระวงิ

ชมรมผูสงูอายบุานชอนไทร

ชมรมผูสงูอายขุาราชการนอกประจาํการ

ชมรมผูสงูอายบุานน้าํรอน

ชมรมผูสงูอายบุานตะเบาะ

ชมรมผูสงูอายสุะเคยีง

ชมรมผูสงูอายบุานเนนิสงา

ชมรมผูสงูอาย ุต.ทาพล

ชมรมผูสงูอายบุานเนนิสมบรูณ

ชมรมผูสูงอายโุรงพยาบาลหลมสกั

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

056-70955

083-2128838

77

79

264

647

130

230

75

378

80

833
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นางเตอืนใจ    สงิหนนท

115  ม.3 ต. บานโสก อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายม ี  แรนาค

สถานอีนามยักกเดือ่ อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายอาทติย   พรหมมา

11 ม.1  ต.วดัปา  อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายสงัทอง   ปองคาํ

ม.2  ต.ปากดกุ อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายคาํ   พาครฑุ

117  ม.4  ต.ปากดกุ อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายเยน็    สารคีาํ

126  ม.6  ต.ลานปา อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายสรุศกัดิ ์    ลมิลี

38  ม.10 ต.สกัหลง อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ 67110

นายชาญยทุธ   เสมาทอง

32  ม.6  ต.ทาอบิญุ อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายสมยั   กองทอง

28  ม.3 ต.ฝายนาแซง อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายบ ุ  พรมนนท

54  ม.3  ต.หนองสวาง

อ.หลมสกั  จ.เพชรบรูณ  67110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานโสก

ชมรมผูสงูอายรุวมพลงักกเดือ่

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวดัปา

ชมรมผูสงูอายปุากดกุ

ชมรมผูสงูอายปุากดกุ หมู  4

ชมรมผูสงูอายตุาํบลลานปา

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสกัหลง

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาอบิญุ

ชมรมผูสงูอายตุาํบลฝายนาแซง

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองสวาง

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

228

486

1,400

30

28

879

536

717

172

30
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นายบญุม ี     กระสี

1  ม.8  ต.ชางตะลดู อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายเพยีง   บญุสวน

26  ม.1 ต.ชางตะลดู อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายแดนไทย  กอกาํลงั

6  ม.3  ต.ชางตะลดู อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ 67110

นายเพง็   อนิรา

46  ม.6  ต.ชางตะลดู อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายสม   แกวเนยีม

62  ม.10  ต.ชางตะลดู อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายบญุธรรม   แกวถม

23  ม.12  ต.ชางตะลดู อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายนอย   ออนโชติ

20  ม.4  ต.มุงน้าํเตา อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายรอย    ปานเดช

170  ม.5  ต.น้าํชนุ อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ 67110

นายแกว   พดัวัง

7/1  ม.5  ต.ตาลเดีย่ว อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายสวสัดิ ์   แสงหาญ

22  ม.7  ต.น้าํกอ อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ชมรมผูสงูอายอุงนอย

ชมรมผูสงูอายหุวยสวิงนอย

ชมรมผูสงูอายบุานบวัซอง

ชมรมผูสงูอายบุานหวยสวงิ

ชมรมผูสงูอายบุานโปงมะขาม

ชมรมผูสงูอายบุานหวยสวรรค

ชมรมผูสงูอายบุานมุงนํ้าเตา

ชมรมผูสงูอายบุานดงหวาง

ชมรมผูสงูอายตุาํบลตาลเดีย่ว

ชมรมผูสงูอายบุานน้าํคอ  - บอคาํ

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

75

70

39

42

28

30

300

130

30

548
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นายบญุธาต ุ  พาแกว

22  ม.5  ต.มุงคลา  อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายยวม   พนัแนบ

56  ม.1  ต.บานไร อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายก่าํ    กอวริาช

35  ม.1  ต.มุงน้าํเตา อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ 67110

นายส ี  คาํตก

3 ม.5  ต.ปากชอง อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ 67110

นายสมบตั ิ   ไสยานอย

25 ม.5 ต.น้าํชนุ อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายสเุทพ    สนุคาํ

111  ม.16  ต.ปากชอง อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายสมส ี  กนัยา

67 ม.7  ต.ปากชอง อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายสทุนั   เทยีมเพง็

6  ม.4  ต.หวยไร  อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายบดุตา   โสภา

64  ม.6  ต.บุงคลา  อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

นายบวัเรยีง  เตม็แตม

39  ม.1 ต.น้าํเฮย อ.หลมสกั

จ.เพชรบรูณ  67110

ชมรมผูสงูอายยุองคู

ชมรมผูสงูอายบุานไรนางาม

ชมรมผูสงูอายหุลกัเมอืง

ชมรมผูสงูอายบุานวงัยาว

ชมรมผูสงูอายกุลุมน้าํชนุ

ชมรมผูสงูอายบุานไมรูโรย

ชมรมผูสงูอายหุวยระหงส

ชมรมผูสงูอายวัุงรอง

ชมรมผูสงูอายบุานหนองคนั

ชมรมผูสงูอายบุานน้าํเฮย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

30

90

259

67

76

190

196

737

344

184
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นายบวัลม   กนัตก
โรงพยาบาล ต.หนองไขว
15 ถ.สามคัคชียั  ต.หลมสกั
อ.หลมสกั  จ.เพชรบรูณ  67110
นายชาญยทุธ   เสมาทอง
15 ถ. สามคัคชียั  ต.หลมสกั
อ.หลมสกั  จ.เพชรบรูณ  67110
นายประกอบ   คงสร
ม.10  ต. มุงน้าํเตา อ.หลมสกั
จ.เพชรบรูณ  67110
นายสรุสทิธิ ์  เสาวโมกข
646  ม.3  ต. หนองไผ    อ.เมอืง
จ.เพชรบรูณ  67000
นายประหยดั   วงษคาํอตุ
สถานีอนามัยวิสาหสามัคคี
อ.หนองไผ จ.เพชรบรูณ 67140
นายวเิชยีร   สอนนอย
57/2  ม.11  ต.หนองไผ
อ.หนองไผ จ.เพชรบรูณ 67140
นายเสาร    สหีานาม
241  ต.ทาแดง  อ.หนองไผ
จ.เพชรบรูณ 67140
นายกลงึ  ภญิโญยิง่
ม.2  ต.กองทนุ  อ.หนองไผ
จ.เพชรบรูณ 67140
นายคาํม ี ลากลุ
สถานอีนามยับวัวฒันา
อ.หนองไผ จ.เพชรบรูณ  67140
นายคาํม ี ลากลุ
สถานอีนามยับวัวฒันา
ต.เพชรละคร   อ.หนองไผ

จ.เพชรบรูณ  67140

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองไขว

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอหลมสกั

ชมรมผูสงูอายบุานธารทพิยสามคัคี

ชมรมผูสงูอายหุนองไผ

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัโบสก

ชมรมผูสงูอายนุาประดู

ชมรมผูสงูอายรุกัสขุภาพ 2005

ชมรมผูสงูอายเุพือ่สขุภาพ

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบวัวฒันา

ชมรมผูสงูอายบุานเกษมสขุ

-

-

-

056-781583
085-7312430

081-2839008

-

-

-

-

-

120

210

255

36

512

64

53

294

350

130
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นายทองคาํ   ปจจงัคะโต

28  ต.ทาแดง   อ.หนองไผ

จ.เพชรบรูณ  67140

นายบญุม ี  ประดบัมขุ

บานนาทุง  ต.ทาแดง

อ.หนองไผ จ.เพชรบรูณ 67140

นายสมชาย   ศรมีงคล

 130  ม.11  ต.ทาแดง

อ.หนองไผ จ.เพชรบรูณ 67140

นายหมนุ     บญุเรอืน

อบต. หวยโปง  ต.หวยโปง

อ.หนองไผ  จ.เพชรบรูณ 67140

นายพรหมา   เสาโกมทุ

อบต. วงัทาํด ี  อ.หนองไผ

จ.เพชรบรูณ 67140

นายทองอยู   ละมลู

อบต.บอไทย  อ.หนองไผ

จ.เพชรบรูณ  67140

นายรญัญา   บรสิทุธิ์

อ.หนองไผ  จ.เพชรบรูณ

67140

นายปน   หมืน่สรุนิทร

อบต.ทาดวง  ต.ทาดวง

อ.หนองไผ  จ.เพชรบรูณ 67140

นายประสงค    จนัทรางกลู

ม.15  ต.หนองไผ อ.หนองไผ

จ.เพชรบรูณ 67140

นางสงิห   ทวทีรพัย

เทศบาลหนองไผ  อ.หนองไผ

จ.เพชรบรูณ 67140

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ชมรมผูสงูอายตุนรกัสขุภาพ

ชมรมผูสงูอายบุานนาทุง

ชมรมผูสงูอายคุนไทยแขง็แรง

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหวยโปง

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัทาํดี

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบอไทย

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลนาเฉลยีง

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาดวง

ชมรมผูสงูอายบุานหนองขาม

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลหนองไผ

-

-

-

056-789240

086-2108420

089-0559188

056-789176

-

-

056-781389

42

37

55

120

112

54

610

48

56

730
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นายทองหลอ   ศรหีราย

สาธารณสขุยางงาม  ต.ยางงาม
อ.หนองไผ  จ.เพชรบรูณ 67140
นายสมภพ   ปอมสนัเทยีะ

สถานีอนามัยทาเยี่ยม
ม.4  ต.ทาแดง  อ.หนองไผ
จ.เพชรบรูณ 67140

นายจติ   โนนจุย
สถานีอนามัยบานโภชน
อ.หนองไผ  จ.เพชรบรูณ 67140

นายประสทิธิ ์  คุมทรพัย
326 ม. 1  ต.ทาขาม อ.ชนแดน
จ.เพชรบรูณ 67150

นายสวสัดิ ์  พจินัทร
 254  ม.1 ต.ทาขาม อ.ชนแดน
จ.เพชรบรูณ 67150

นายมาลา   แกวทวม
 วดัสวางอรณุ ม.1  ต.ชนแดน
อ.ชนแดน  จ.เพชรบรูณ 67150

นายนาค   เครอืขวญั
 23  ม.7   ต.ชนแดน อ.ชนแดน
จ.เพชรบรูณ  67150

นายโย   นนทโคตร
 831  ม.12 ต.ชนแดน อ.ชนแดน
จ.เพชรบรูณ  67150

นายเสนห     บวัชาง
สอ. หนองโก ม.6  ต.ทาขาม
อ.ชนแดน  จ.เพชรบรูณ  67150

นายลวน   สนิเพง็
1  ม.4   ต.พทุธบาท อ.ชนแดน

จ.เพชรบรูณ  67150

ชมรมผูสงูอายตุาํบลยางงาม

ชมรมผูสงูอายบุานทาเยีย่ม

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานโภชน

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอชนแดน

ชมรมผูสงูอาย ุต.ทาขาม

ชมรมผูสงูอายบุานชนแดน

ชมรมผูสงูอายบุานโคกเจรญิ

ชมรมผูสงูอายบุานเนนิตาเสา

ชมรมผูสงูอายบุานทาขาม

ชมรมผูสงูอายบุานหวยงาชาง

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

081-6053988

-

-

056-767034
081-3790267

-

-

-

-

-

-

150

75

50

93

75

34

67

48

461

92
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นายศกัดิด์า   แปนวงษา

134  ม.4  ต.พทุธบาท อ.ชนแดน
จ.เพชรบรูณ 67150
นายสรุชยั   มปีลา

43  ม.1   ต.พทุธบาท อ.ชนแดน
จ.เพชรบรูณ  67150
นายรุง   บญุสอน

772   ม.14  ต.พทุธบาท
อ.ชนแดน  จ.เพชรบรูณ  67150
นายโท    อิม่กลุ

78   ม.21  ต.พทุธบาท
อ.ชนแดน  จ.เพชรบรูณ  67150
นายคลงั    แสงสวาง

5   ม.22   ต.พทุธบาท อ.ชนแดน
จ.เพชรบรูณ  67150
นายชม    หนนูนั

134  ม.1  ต.พทุธบาท อ.เมอืง
จ.เพชรบรูณ  67000
นายแฉลม  ธรรมการ

โรงเรยีนบานหนองตาด
ต.หนองตาด  อ.ชนแดน
จ.เพชรบรูณ   67150

นายทองมา   เมอืงเกยีง
ม.8  ต.พทุธบาท อ.ชนแดน
จ.เพชรบรูณ  67150

นางสมพร   รกันวล
ม.3  ต.พทุธบาท   อ.ชนแดน
จ.เพชรบรูณ  67150

นายฉะออน    สขุเกษม
ม.11  ต.พทุธบาท  อ.ชนแดน

จ.เพชรบรูณ  67150

ชมรมผูสงูอายบุานหวยงาชาง 2

ชมรมผูสงูอาย ุบานลาดนอย

ชมรมผูสงูอายบุานโคงผกัชี

ชมรมผูสงูอายบุานซาํเตย

ชมรมผูสงูอายบุานอางหนิ

ชมรมผูสงูอาย ุบานอางหนิ

ชมรมผูสงูอายบุานหนองตาด

ชมรมผูสงูอายบุานผาทอง

ชมรมผูสงูอายบุานน้าํลดั

ชมรมผูสงูอายบุานถ้าํ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

67

55

33

36

55

74

55

70

39

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100
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นายเลก็    แผนสมบรูณ

ม.19 ต.พทุธบาท  อ.ชนแดน

จ.เพชรบรูณ  67150

นายทมิ    ยิง่สขุ

37/1  ม.9  ต.พทุธบาท

อ.ชนแดน  จ.เพชรบรูณ 67150

นายบญุทนั   มัน่ทอง

68  ม.10  ต.ชนแดน อ.ชนแดน

จ.เพชรบรูณ  67150

นายกลม    หนนูนั

6 ม.14 ต.พทุธบาท อ.ชนแดน

จ.เพชรบรูณ 67150

นายชติ   สกุใส

ม.1 สาํนกังานเทศบาลตาํบลทาขาม

อ.ชนแดน  จ.เพชรบรูณ  67150

นายโอราล   ตรเีนตร

136  ม.12  ต.พเุตย อ.วเิชยีรบรุี

จ.เพชรบรูณ 67150

นายสนิ    เปงไทสงห

64  ม.2  ต.สระประดู

อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ  67150

นายโอราล   ตรเีนตร

267  ม.4  ต.พเุตย อ.วเิชยีรบรุี

จ.เพชรบรูณ 67130

นางณชิกมล   คุมเปรม

65  ม.10  ต.ภนู้าํหยด

อ.วเิชยีรบรุ ี จ.เพชรบรูณ  67150

ชมรมผูสงูอายบุานมะคางาม

ชมรมผูสงูอายบุานคลองปอย

ชมรมผูสงูวยัใจดี

ชมรมผูสงูอายเุอือ้อาทร

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลทาขาม

ชมรมผูสงูอายวุเิชยีรบรุี

ชมรมผูสงูอายสระประดู

ชมรมผูสงูอายตุาํบลพเุตย

ชมรมผูสงูอายบุานกลุมชยันาท

101

102

103

104

105

106

107

108

109

-

-

-

-

-

056-797287

089-7558495

-

-

-

70

37

38

80

255

-

-

-

-
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นายวนัชยั    บญุชู

8 ม.12  ต.ภนู้าํหยด อ.วเิชยีรบรุี

จ.เพชรบรูณ  67150

นายบญุธรรม   ดเีวช

20/1 ม.  ต.ภนู้าํหยด อ.วเิชยีรบรุี

จ.เพชรบรูณ  67150

นายเกลีย้ง   สมบตัิ

68/1  ม.4  ต. ภนู้าํหยด

อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ 67150

นายสาํราญ    ขาํสะนะ

78/1 ม.2  ต.ภนู้าํหยด อ.วเิชยีรบรุี

จ.เพชรบรูณ  67150

นายผล   ผวิผา

27 ม.1  ต.ภนู้าํหยด อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ 67000

นายคาํมลู   บญุญานสุนธ

ม.7  บานบอรงั อ.วเิชยีรบรุี

จ.เพชรบรูณ  67150

นางแถว   ชายดี

70  ม.14 ต.บอรงั อ.วเิชยีรบรุี

จ.เพชรบรูณ 67150

นายผา    เหลาเขตกิจ

137/1  ม.1  ต. พเุตย อ.วเิชยีรบรุี

จ.เพชรบรูณ 67150

นางสายหยดุ   ธรีพัฒนกลุ

อนามยัทาโรง  ต.ทาโรง

อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ 67150

ชมรมผูสงูอายบุานใหมพฒันา

ชมรมผูสงูอายบุานราน้าํหยด

ชมรมผูสงูอายบุานซบัดปีรี

ชมรมผูสงูอายบุานลาํกระทงิ

ชมรมผูสงูอายบุานสามคัคพีฒันา

ชมรมผูสงูอายบุานใหม

ชมรมผูสงูอายบุานหนองเตยีน

ชมรมผูสงูอายปุ 2000

(สรางสรรพฒันา)

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาโรง

110

111

112

113

114

115

116

117

118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

128

137
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นายเคน   บญุมี

7  ม.1  ต.บงึกระจบั

อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ 67150

นายหวอง    ศรยีนัต

74   ม.5 ต. ภนู้าํหยด

อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ 67150

นายณรงคศกัดิ ์   สขุนวม

22 ม.16 ต.ภนู้าํหยด

อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ  67150

นายมาโนช   ปนแยม

170  ม.6  ต.ภนู้าํหยด

อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ 67130

นายบวร   สบืสวน

9/1 ม.3   ต.ภยู้าํหยด อ.วเิชยีรบรุี

จ.เพชรบรูณ  67130

นายอาํพร   พมิพหลอ

40  ม.3   ต.พเุตย  อ.วเิชยีรบรุี

จ.เพชรบรูณ 67130

นายทองด ี  ชาตกิรณ

139   ม.5  ต.พเุตย

อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ 67130

นายบญุ   ทพิวนั

71/2 ม.6 ต.พเุตย  อ.วเิชยีรบรุี

จ.เพชรบรูณ 67130

นายบญุชวย    สะลาแกว

141  ม.11  ต.พเุตย  อ.วเิชยีรบรุี

จ.เพชรบรูณ 67130

119

120

121

122

123

124

125

126

127

ชมรมผูสงูอายบุานเกาะบอระเพด็

หมู 1

ชมรมผูสงูอายบุานวงัลกึ

ชมรมผูสงูอายบุานหนองภริมย

ชมรมผูสงูอายบุานรวมทรพัย

ชมรมผูสงูอายบุานคลองยาง

ชมรมผูสงูอายชุมุชนกาวหนา

(พเุตย)

ชมรมผูสงูอายวุดัพเุตย  (วนาราม)

ชมรมผูสงูอายบุานตระกรดุไผ

ชมรมผูสงูอายพุเุตย  หมู 11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

32

27

42

30

39

69

52

20
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นางราํไพ   ตรเีนตร

136  ม.12  ต.พเุตย อ.เมอืง

จ.เพชรบรูณ  67000

นายพนิจิ   เรยีนรู

อนามยัพขุาม  ต.พเุตย

อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ  67130

นางทองสขุ  แทงทอง

52  ม.13  ต.พเุตย  อ.วเิชยีรบรุี

จ.เพชรบรูณ  67130

นายสาํรอง   พวกแสน

อนามยัน้าํรอน  ต.น้าํรอน

อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ  67130

นายละมยั  แกนจนั

อนามยับอรงั  ต.บอรงั

อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ 67130

นางณชิกมล   คุมเปรม

65  ม.10  ต.ภนู้าํหยด

อ.วเิชียรบรุ ีจ.เพชรบรูณ  67130

นางแถว   ชายดี

70  ม.14  ต.บอรงั อ.วเิชยีรบรุี

จ.เพชรบรูณ  67130

นางสะอิง้   สอนโพนงาม

อนามยัโคกปรง  ต.โคกปรง

อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ  67130

นายเฉือ่ย   ยอดคาํ

725  ม.1  ต.สามแยก

อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ  67130

ชมรมผูสงูอายพุฒันาทองถิน่

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนาม

ชมรมผูสงูอายบุานพานทองพฒันา

ชมรมผูสงูอายตุาํบลน้าํรอน

ชมรมสรางเสรมิสขุภาพผูสงูอายุ

บอรงั  อนามยับอรงั

ชมรมผูสงูอายเุพือ่สขุภาพภนู้าํหยด

ชมรมผูสงูอายอุนามยัวงัไผ

ชมรมผูสงูอายอุนามยัโคกปรง

ชมรมผูสงูอายบุานลาํจงัหนั

128

129

130

131

132

133

134

135

136

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97

87

36

95

72

37

31

64

24
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นายปราณ ี  ปราณญีาติ

อนามยัวงัวดั   อ.วเิชยีรบรุี

จ.เพชรบรูณ 67130

นายสดุใจ   ทรงศลิป

626/1 ม.10 ต.บงึสามพนั

อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ 67160

นายสมชาต ิ  มากอายุ

สอ.พญาวัง อ.บงึสามพนั

จ.เพชรบรูณ  67160

นายบาง   หงสเกดิ

ม.11 ต.วงัพิกลุ  อ.บงึสามพนั

จ.เพชรบรูณ  67160

นายจวน   ขวญัมา

1  ม.4  ต.น้าํหนาว อ.น้าํหนาว

จ.เพชรบรูณ  67260

นายกก  โคกชมพู

ต.โคกมน  อ.น้าํหนาว

จ.เพชรบรูณ  67260

นายหาํ   วงัครีี

47  ม.5  ต.น้าํหนาว

อ.น้าํหนาว  จ.เพชรบรูณ   67260

นายพณิ   ไชยศรสีงคราม

สถานอีนามยัวงักวาง ต.วงักวาง

อ.น้าํหนาว  จ.เพชรบรูณ 67260

นายกองมา  ขวญัเขียน

สถานอีนามยัหลกัดาน ต.หลกัดาน

อ.น้าํหนาว จ.เพชรบรูณ 67260

ชมรมผูสงูอายอุนามยัวงัวดั

ชมรมผูสงูอายบุงึสามพนั

ชมรมผูสงูอายตุาํบลพญาวงั

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัพกิลุ

ชมรมผูสงูอายนุ้าํหนาว

ชมรมผูสงูอายตุาํบลโคกมน

ชมรมผูสงูอายตุาํบลน้าํหนาว

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงักวาง

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหลกัดาน

137

138

139

140

141

142

143

144

145

-

056-731654

084-6621259

-

-

056-779176

082-4022296

-

-

-

-

92

110

74

46

270

126

30

282

106
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นางลดัดาวัลย  เสงีย่มสมานนัท

24  ม.12  ต.แคมปสน

อ.เขาคอ  จ.เพชรบรูณ  67270

นายเรยีม    ราคชียั

ม.11  ต.แคมสน  อ.เขาคอ

จ.เพชรบรูณ   67270

นายสกล    ทองเชีย่ว

ม.14  ต.แคมปสน อ.เขาคอ

จ.เพชรบรูณ  67270

สถานอีนามยัเขาคอ

ต.เขาคอ  อ.เขาคอ

จ.เพชรบรูณ  67270

สาํนกังาน อบต.หนองแมนา

อ.เขาคอ

จ.เพชรบรูณ  67270

สถานอีนามยัทุงสมอ

อ.เขาคอ

จ.เพชรบรูณ  67270

นายจาํเนยีร   บญุสงิห

2  ม.3  ต.หลมเกา อ.หลมเกา

จ.เพชรบรูณ  67120

นางสายทอง   แกวตรยั

188  ม.6  ต.หลมเกา  อ.หลมเกา

จ.เพชรบรูณ  67120

จ.ส.อ.บญุชวย  ภกัดี

16  ต.หลมเกา   อ.หลมเกา

จ.เพชรบรูณ  67120

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอเขาคอ

ชมรมผูสงูอายกุลุมจกัสาน

ชมรมผูสงูอายบุานเขาแกว

ชมรมผูสงูอายตุาํบลเขาคอ

ชมรมผูสงูอายหุนองแมนา

ชมรมผูสงูอายทุุงสมอ

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอหลมเกา

ชมรมผูสงูอายบุานกดุชาง

ชมรมผูสงูอายตุาํบลนาแซง

146

147

148

149

150

151

152

153

154

086-9277195

-

-

-

-

-

056-747199

056-747199

-

473

52

50

94

156

249

125

72

77
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ศาลาวัดตาล

ต.หลมเกา  อ.หลมเกา

จ.เพชรบรูณ  67120

ศาลาวดัศรสีงุมงัค

ต.หลมเกา  อ.หลมเกา

จ.เพชรบรูณ  67120

นายเหลีย่ม   ทองดี

62/2 ม.2  ต.ซบัเบบิ  อ.วงัโปง

จ.เพชรบรูณ 67240

นายทอง   มงคล

308  ม.13  ต.ทายดง  อ.วงัโปง

จ.เพชรบรูณ 67240

นายเลาะ   กลิน่เทศ

212  ม.2 ต.ศรเีทพ  อ.ศรเีทพ

จ.เพชรบรูณ 67170

นางปรงุศร ี  กลิน่เทศ

212  ม.2 ต.ศรเีทพ  อ.ศรเีทพ

จ.เพชรบรูณ 67170

นายมนสั   มลูวชิา

96  ต.คลองกระจงั  อ.ศรเีทพ

จ.เพชรบรูณ 67170

นายชมพ ู    ดวงมณี

ม.10  ต.คลองกระจงั อ.ศรเีทพ

จ.เพชรบรูณ  67170

นายสมบญุ   เกยีมขนุทด

81  ม.14  ต.คลองกระจงั

อ.เมอืง   จ.เพชรบรูณ 67000

155

156

157

158

159

160

161

162

163

ชมรมผูสงูอายวุดัตาล

ชมรมผูสงูอายศุรสีมุงัค

ชมรมผูสงูอายคุลองน้าํคนั

ชมรมบานวงักระดาษเงนิ

ชมรมผูสงูอายศุรเีทพ

ชมรมผูสงูอายนุาตะกรดุ

ชมรมผูสงูอายคุลองดู

ชมรมผูสงูอายเุพือ่สขุภาพบานวงัขอน

ชมรมผูสงูอายบุานวงัเกวยีน

-

-

-

-

056-784023

083-3316204

056-784023

-

-

-

90

104

26

214

80

189

92

90

65
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ศาลาประชาคม

ม.15  ต.คลองกระจงั อ.ศรเีทพ

จ.เพชรบรูณ  67170

นายจาํนง   เจอืทอง

ม.16  ต.คลองกระจงั  อ.ศรเีทพ

จ.เพชรบรูณ 67170

นายสดุโท   ชาวนาวงั

ม.17  คลองกระจงั อ.ศรเีทพ

จ.เพชรบรูณ  67170

นายสมพงษ   จนิดา

ม.18  คลองกระจงั  อ.ศรเีทพ

จ.เพชรบรูณ 67170

ชมรมผูสงูอายบุานวงัจาน

ชมรมผูสงูอายบุานคลองสานพฒันา

ชมรมผูสงูอายบุานวงัขอนพฒันา

ชมรมผูสงูอายบุานวงัขอนเทดิพระเกยีรติ

164

165

166

167

-

-

-

-

78

32

90

56
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลทุงกวาว
215/1  ม.4  ต.ทุงกวาว  อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลปาแมต
58/1  ม.12  ต.ปาแมต  อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลน้าํชาํ
2/1  ม.4  ต.น้าํชาํ  อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลทุงโฮง
45  ม.5  ต.ทุงโฮง  อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัธง
78  ม.2  ต.วงัธง อ.เมืองแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมยม
57   ม.4  ต.แมยม  อ.เมืองแพร
จ.แพร 54000
ชมรมผูสงูอายวุดีเหมอืงหมอ
55  ม.9-8  ต.เหมอืงหมอ  อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลนาจกัร
106  ม.1  ต.นาจกัร  อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลปาแดง
55  ถ.ชอแฮ   อ.เมอืงแพร
จ.แพร 54000
ชมรมผูสงูอายชุมรมผูสงูอายตุาํบลชือ่แฮ
85/1  ม.2  ต.ปาแดง  อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานถิน่
ม.7  ต.บานถิน่อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

นายเจรญิ    เมฆกวาว

นายชาครติ   ปยยาดี

นายไพบลูย   สกุใส

พ.ต.ท. สนุทร   สสีด

พ.ต.ท.ประพนัธ    ภผูานี

นายวโิรจน   พฒุทอง

นายผล     เปกทอง

นายอน     หงสรอน

นายฉายยศ   ฉายวไิล

นางปราณ ี  เขม็เมอืง

นายสทุศัน    ถิน่สขุ

054-20698
087-1874778

054-521045
086-181-3233

054-649462
089-3700263

054-522074

054-644392
080-212952
084-6131025
054-652548
081-0308479

089-2645809
086-5869075

054-633231

054-599041
081-0248995

054-633221

054-645273
086-9216575

647

1,905

280

766

452

327

1,542

756

796

1,132

1,077
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลสวนเขือ่น
116 ม.1  ต.สวนเขือ่น  อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาขาม
13  ม.1  ต.ท่าข้าม  อ.เมืองแพร่
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมหลาย
21 ม.3  ต.แมหลาย  อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลกาญจนา
99 ม.1  ต.กาญจนา  อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
สถานอีนามยัตาํบลแมคาํมี
17 ม.2  ต.แมคาํมี  อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัหงส
สถานอีนามยัตาํบลหวยมา
71 ม.11  ต.หวยมา  อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลรองฟอง
53 ม.3  ต.รองฟอง อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายชุมุชนเชตะวนั
147  เชตะวนั  อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายชุมุชนพระนอน
พระนอนเหนอื  อ.เมอืงแพร  จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายชุมุชนวดัหลวง
24  ถ.รอบเมอืง  อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายชุมุชนหวัขวง
17  ถ.คาํแสน   อ.เมืองแพร
จ.แพร  54000

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

นายประพนัธ   เขือ่นพนัธุ

นายทาน     ขามสี่

นายทา     กนัทะวงศ

นายเกต ุ  จติจง

นายชงิ    ฟคูาํมี

นายหวงิ   ใจชนิ
นายบรรเลง   ศรโีพธิท์า

นายบญุเรอืง   หริตันพนัธ

นายมานติย   จนิาวงศ

นางจาํนงจติ  คงัสวุรรณ

นางประทมุ   พงศพนัธ

นางประไพศร ี ชวีานตุร

086-1147453

054-644580

054-644340

086-193048

054-635179

054-644340
054-649831

054-622089

054-525207
089-70-9754

054-521913

054-523009

054-451445

934

294

648

673

886

461
1,062

446

147

131

42

148
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ชมรมผูสงูอายชุมุชนสวรรคนเิวศน
12/12  ซอย 2  ถ.ยนัตรกจิโกศล
อ.เมืองแพร  จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายชุมุชนเหมอืงแดง
17  ถ.เหมอืงแดง  อ.เมอืงแพร
จ.แพร 54000
ชมรมผูสงูอายชุมุชนชยัมงคล
45  ถ.เหมอืงแดง  อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายชุุมชนเหมอืงหติ ตนธง
21  ถ.เจรญิเมอืง  อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายชุมุชนเหมอืงหติพฒันา
43  ถ.เหมอืงหติ  อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายชุมุชนรองซอ
48  ถ.รองซอ   อ.เมอืงแพร  จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายชุมุชนพระรวง
787/1 ถ.พระรวง อ.เมอืงแพร จ.แพร 54000
ชมรมผูสงูอายชุมุชนศรบีญุเรอืง
206  ถ.รอบเมอืง  อ .เมืองแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายชุมุชนสระบอแกว
43/1  ถ.น้าํคอื  อ.เมืองแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายชุมุชนเพชรรตัน
166/8  ถ.ยนัตรกจิโกศล  อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายชุมุชนทุงตอม
52  ถ.ทุงตอม  อ.เมอืงแพร  จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายชุมุชน ศรชีมุ
 25  ถ.คาํแสน   อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

นายสวสัดิ ์  เนตรกลุ

นายสมาพนัธ   เวยีงทอง

น.ส. อนงค   สรธียิศ

นายนวิฒัน   ทุงสาม

นายปน   กาศเกษม

นางทพิยวรรณ  หงสไพบลูย

นางวไิลลกัษณ  พรอมมลู

นายถนอม  นนัทิ

นางมณัฑนา   กลุวงศ

นายจรญั    พนัธจกัร

นางประพมิพรรณ  กลาปกแดง

นายประวทิย   เวยีงเกา

054-620354

054-622180

054-6208418

087-1761133

054-525207
089-7009754

054-522020

081-8232635

054-522670

054-620595

054-522812

054-625215

054-522164

202

120

167

57

176

146

102

67

160

73

182

66
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ชมรมผูสงูอายชุมุชนพงษสนุนัท
50  ถ.คาํลอื  อ.เมอืงแพร  จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายชุมุชนน้าํคอื
53  ถ.น้าํคอื  อ.เมอืงแพร  จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลน้าํชาํ
1  ม.8  ต.น้าํชาํ  อ.สงูเมน  จ.แพร  54130
ชมรมผูสงูอายตุาํบลสงูเมน
698  ม.6  ต.สงูเมน  อ.สงูเมน
จ.แพร  54130
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหวัฝาย
25  ม.2  ต.หวัฝาย  อ.สงูเมน
จ.แพร  54130
ชมรมผูสงูอายตุาํบลดอนมลู
32/1  ม.2  ต.ดอนมลู  อ.สงูเมน
จ.แพร  54130
ชมรมผูสงูอายตุาํบลสบสาย
168  ม.1  ต.สบสาย  อ.สงูเมน
จ.แพร  54130
ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานเหลา
38 ม.2  ต.บานเหลา  อ.สเูมน
จ.แพร  54130
ชมรมผูสงูอายตุาํบลพระพลวง
11  ต.พระหลวง  อ.สงูเมน
จ.แพร  54130
ชมรมผูสูงอายตุาํบลบานกาศ
46/1  ม.2  ต.บานกาศ  อ. สงูเมน
จ.แพร  54130
ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานปง
30   ม.3  ต.บานปง  อ. สงูเมน
จ.แพร  54130
ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานกวาง
124  ม.3  ต.บานกวาง  อ.สงูเมน
จ.แพร  54130

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

นางวรรณ ี   วงศบรุี

ร.ต.ต. สบุนิ  กลาผจญ

นายผล     สเีหลอืง

นายเรือ่ง   ภญิโญ

นายแถว   ชยัลอม

นายทองคาํ  สนิมณี

นางสดศร ี  สทิธสิรวง

นายสงวน  มณกีาศ

นายเกษม   ไชยวฒันานนท

นายประมวล  กาศแสวง

นายแฝง   ปลาสวุรรณ

นายสมนกึ   อนิจนิดา

054-511189

086-319427

054-541974

054-541430

054-630127

054-631065

054-541715

054-541589

054-541736

054-643150

054-521908
081-9070656

089-82645033

53

180

1,517

414

1,721

1,240

585

846

711

1,350

465

548
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลรองกาศ
149  ม.4  ต.รองกาศ  อ.สงูเมน
จ.แพร  54130
ชมรมผูสงูอายตุาํบลเวยีงทอง
57/1  ม.5  ต.เวยีงทอง อ.สงูเมน
จ.แพร  54130
ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลสงูเมน
346  ม.3  ต.สงูเมน  อ.สงูเมน
จ.แพร  54130
ชมรมผูสงูอายตุาํบลรองกวาง
153  ม.1  ต.รองกวาง  อ.รองกวาง
จ.แพร  54140
ชมรมผูสงูอายตุาํบลทุงศรี
126/1  ม.1  ต.ทุงศร ี  อ.รองกวาง
จ.แพร  54140
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหวยโรง
 41/1  ม.4  ต.หวยโรง  อ.รองกวาง
จ.แพร  54140
ชมรมผูสงูอายตุาํบลไผโทน
73/1  ม.2  ต.ไผโทน  อ.รองกวาง
จ.แพร  54140
สถานอีนามยัตาํบลแมทราย
65/2   ม.   ต.แมทราย  อ.รองกวาง
จ.แพร  54140
สถานอีนามยัตําบลบานเวยีง
47   ม.1  ต.บานเวยีง  อ.รองกวาง
จ.แพร  54140
สถานอีนามยัตาํบลแมยางตาล
121  ม.2  ต.แมยางตาล  อ.รองกวาง
จ.แพร  54140
สถานอีนามยัตาํบลแมยางรอง
138  ม.6  ต.แมยางรอง  อ.รองกวาง
จ.แพร  54140

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

นายพพิฒัน   ทุงมผีล

นายบญุธรรม   เวยีงทอง

นายสวสัดิ ์   รตันพนัธ

ด.ต. จรลั   เถระ

ร.ต.ท. จาํรสั   ยศทวี

นายวฒุพิงศ   จานแกว

นายบญุยงค   จนัพี

นายประสาท   สวุรรณกาศ

นายเลก็   สนุนัสา

นายรตัน   ประดษิฐ

นายครืน้   สนัปาแกว

054-627936
089-9535978

054-524508

054-541787
081-7839103

054-597091

054-648115

054-529266

ไมมโีทร. ตดิตอกบั
ร.ต.ท.จาํรสั  ยศทวี

054-648115
054-595584

054-649270

054-548239

054-520303
086-1859893

1,350

1,549

888

835

415

271

422

235

995

663

375
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สถานอีนามยัตําบลรองเขม็
143  ม.1  ต.รองเขม็  อ.รองกวาง
จ.แพร  54140
สถานอีนามยัตาํบลแมยางเปยว
77 ม.1 ต.แมยางฮอ อ.รองกวาง
จ.แพร  54140
สถานอีนามยัตาํบลน้าํเลา
195/1 ต.น้าํเลา อ.รองกวาง จ.แพร  54140
สถานอีนามยัตําบลสะเอยีบ
12  ม.3  ต.สะเอยีบ  อ.สอง จ.แพร  54120
สถานอีนามยัตําบลเตาปนู
2  ม.11   ต.เตาปนู  อ.สอง จ.แพร  54120
สถานอีนามยัตาํบลบานกลาง
35  ม.4  ต.บานกลาง  อ.สอง
จ.แพร  54120
ชมรมผูสงูอายโุรงพยาบาลสอง
65/1  ม.6  ต.บานหนนุ  อ.สอง
จ.แพร  54120
สถานอีนามยัตําบลทุงนาว
134  ม.1   ต.ทุงนาว อ.สอง
จ.แพร  54120
สถานอีนามยัตาํบลแดนชมุพล
114/1  ม.4  ต.แดนชมุพล  อ.สอง
จ.แพร  54120
สถานอีนามยัตาํบลหวยหมาย
3  ม.2   ต.หวยหมาย  อ.สอง
จ.แพร  54120
สถานอีนามยัตาํบลหวัเมอืง
6  ม.10  ต.หวัเมอืง  อ.สอง
จ.แพร  54120
ชมรมผูสงูอายโุรงพยาบาลลอง
49/2  ซ.5  ต.หวยออ  อ.ลอง
จ.แพร  54150

นายอาํพล  ปณธิานะรกัษ

นายวาท   ตัง้ใจ

นายวงศ   หาญอุน

นายแกว   คาํทพิย

นายวรีะ เพชรวัฒนา

นายกติต ิ  บณัฑรุกัษ

นางถนอมศร ี  นวลอนิทร

นายมติร   แกวกนั

นายแกว    สรุยิา

นายแปลก    สายตรง

นายนคิม   รตันชมภู

นายพสิฐิ    คงเมอืง

0-5459-7397

054-520302

054-546249

054-591898
089-8360252
054-591898
089-8360252
054-642449
086-9121310

054-642449
086-9121310

054-630464

081-0311270

054-586121

089-2666233

054-581407
081-9734201

695

351

863

505

883

1,260

1,666

502

349

965

775

2,059

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70
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สถานอีนามยัตําบลบานปน
130  ม.5  ต.บานปน  อ.ลอง
จ.แพร  54150
สถานอีนามยัตาํบลเวยีงตา
115  ม.2  ต.เวยีงตา อ.ลอง จ.แพร  54150
สถานอีนามยัตําบลปากกาง
64  ม.1  ต.ปากกาง  อ.ลอง จ.แพร  54150
สถานอีนามยัตาํบลแมปาน
80  ม.2  ต.แมปาน  อ.ลอง จ.แพร  54150
สถานอีนามยัตาํบลหวัทุง
156  ม.6  ต.หวัทุง อ.ลอง จ.แพร  54150
สถานอีนามยัตาํบลตาผามอก
128/9  ม.6 ต.ตาผามอก อ.ลอง จ.แพร  54150
สถานอีนามยัตําบลทุงแลง
80/2  ม.2  ต.ทุงแลง อ.ลอง จ.แพร  54150
ชมรมผูสงูอายตุาํบลบอเหลก็ลอง
2  ม.1  ต.บอเหลก็ลอง อ.ลอง
จ.แพร  54150
ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัตาํบลสรอย
145  ม.8  ต.สรอย  อ.วงัช้ิน
จ.แพร  54160
ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัตาํบลแมพุง
36  ม.10  ต.แมพงุ  อ.วงัชิน้
จ.แพร  54160
ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัตําบลปาสกั
ต. ปาสกั   อ.วงัชิน้ จ.แพร  54160
ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัตาํบลวงัชิน้
206 ม.7 ต.วงัช้ิน  อ.วงัช้ิน จ.แพร  54160
ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัตาํบลแมปาก
38  ม.10 ต.แมปาก อ.วงัช้ิน จ.แพร  4160
ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัตําบลแมเกิง๋
12/1 ม.3   ต.แมเกิง๋  อ.วงัชิน้
จ.แพร  54160

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

นายชวลติ   แนวราช

นายประวตั ิ   โพธิท์ติา

นายรตัน    หลาวงศ

นายแสวง   คาไม

นายทอง    บตุรนอย

นายอาย   กนัทะเขยีว

นายโต   ปนเครอื

นายจ ู  พรีะ

นายปาน   กิง่จอ

นายจ ู    จกัรมา

นายวน   นวลแกว

พ.ต.ท.บญุสบื  หนมูี

 นายจวง   บรรดาพทิกัษ

นายบญุยงค   ตะมะครฑุ

054-581808
084-9017832

054-581121

054-581189

054-581808
084-9017132
054-580719

054-619362

054-581808
084-90-7132
054-585019

054-588032
084-6083207

081-7846331

054-588032
084-6083207
081-9986686

086-1981358

081-9512140

1,089

847

639

394

1,051

654

990

9,675

436

818

493

1,150

332

539
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ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัตําบลเดนชยั
208  ม.5  ต.เดนชยั  อ.เดนชยั
จ.แพร   54110
ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัตาํบลหวยไร
36  ม.2  ต.หวยไร  อ.เดนชยั จ.แพร  54110
ชมรมผูสงูอายตุาํบลไทรยอย
35 ม.2 ต.ไทรยอย อ.เดนชยั จ.แพร 54110
สถานอีนามยัตาํบลแมจัว๊ะ
210/1 ม.5 ต.แมจัว๊ะ อ.เดนชยั จ.แพร   54110
สถานอีนามยัตาํบลปงปา
190/1  ม.7  ต.ปงปาหวาย  อ.เดนชยั
จ.แพร  54110
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองมวงไข
71/2  ม.3  ต.หนองมวงไข  อ.หนองมวงไข
จ.แพร   54170
ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมคาํมี
201  ม.2  ต.แมคาํมี  อ.หนองมวงไข
จ.แพร   54170
ชมรมผูสงูอายตุาํบลน้าํรดั
43  ม.6  ต.น้าํรดั อ.หนองมวงไข
จ.แพร   54170
ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัหลวง
364  ม.2  ต.วงัหลวง  อ.หนองมวงไข
จ.แพร  54170
สถานอีนามยัตาํบลทุงแคว
337  ม.4  ต.ทุงแคว  อ.หนองมวงไข
จ.แพร  54170
สถานอีนามยัตําบลตาํหนกัธรรม
81  ม.3  ต.ตาํหนกัธรรม  อ.หนองมวงไข
จ.แพร  54170
ชมรมผูสงูอายบุานสะเลยีม
81 ม.5  ต.ตาํหนกัธรรม อ.หนองมวงไข
จ.แพร   54170

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

นายแกว  แสวงหา

นายทองดาํ  ขอรอง

จ.ส.อ.ฐานนัดร  ทดัเทยีมดาว

ร.ต.ท.นวิฒัน  รตันกนัทา

นายบญุ  ปญญาไศย

นายเฉลา    ไขคาํ

นาเฉย    ธรรมจกัร

นายสงวน   สกลุปราโมทย

นายสง    ใจประเทอืง

นายเตงิ   สวุรรณามยั

นายโต   คาํปาแฝง

นายปนะยทุธ  ปกเครอื

054-640425
084-1755873

081-7232241

086-1151803

054-613543

054-640473

054-635073

054-647299

054-542097

054-647489

054-647285

054-635202

054-635202

1,913

546

741

1,073

647

235

476

238

457

388

235

374
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ชมรมผูสงูอายบุานยานยาว
175/2  ม.5  ต.น้าํรดั อ.หนองมวงไข
จ.แพร   54170
ชมรมผูสงูอายสุาธารณสขุ อ.เมอืงแพร
2/1  ม.4  ต.น้าํชาํ  อ.เมอืงแพร
จ.แพร 54000
ชมรมผูสงูอายเุทศบาลเมอืงแพร
340  ถ.เจริญเมือง อ.เมอืงแพร
จ.แพร  54000
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอสงูเมน
149  ม.4  ต.รองกาศ  อาํเภอสงูเมน
จ.แพร  54130
ชมรมผูสงูอายสุาธารณสขุอาํเภอรองกวาง
126/1  ม.3  ทุงศร ี อ.รองกวาง
จ.แพร  54140
สถานอีนามยัตําบลเตาปนู
2  ม.11  ต.เตาปนู  อ.สอง
จ.แพร   54120
ชมรมผูสงูอายโุรงพยาบาลลอง
49/2 ซอย 5 ต.หวยออ  อ.ลอง
จ.แพร  54150
สถานอีนามยัตาํบลวงัชิน้
206  ม.7  ต.วงัชิน้  อ.วงัชิน้
จ.แพร  5416 0
ชมรมผูสงูอายโุรงพยาบาลเดนชยั
208  ม.5  ต.เดนชยั  อ.เดนชยั
จ.แพร  54110
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอหนองมวงไข
189/2  ม.1  ต.แมคาํมี  อ.หนองมวงไข
จ.แพร   54170

054-647364

054-649462
089-3700263

054-511439
089-0510321

054-627936
089-9535978

054-648115

054-591898
089-8350252

054-581407
081-9734201

081-9986686

054-640425
084-17545873

054-635212
081-1799689

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

นายด ี ยะปะนนัท

นายไพบลูย  สกุใส

นายอมัพร   สารตา

นายพพิฒัน  ทุงมผีล

รอยตาํรวจโท จาํรสั  ยศทวี

นายวรีะ   เพชรวฒันา

นายพสิฐิ   คงเมอืง

พนัตาํรวจโท บญุสบื  หนมูี

นายแกว   แสวงหา

นายบญุสวย  จนัทราภาณกุร

246

15,084

2,219

12,573

6,120

6,914

8,398

3,768

4,920

2,978

¨Ñ§ËÇÑ́ á¾Ã‹
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ชมรมผูสงูอายอุาํเภอเมอืงแมฮองสอน

อาคารผูสงูอายอุาํเภอเมอืง วดัมวยตอ

อ.เมอืง  จ.แมฮองสอน  58000

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอแมลานอย

วดัแมลานอยเหนอื   อ.แมลานอย

จ.แมฮองสอน  58120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหมอกจาํแป

101   ม.1  ต.หมอกจาํแป

อ.เมือง  จ.แมฮองสอน  58000

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอปาย

14   ม.4  ต.เวยีงใต   อ.ปาย

จ.แมฮองสอน  58130

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอแมสะเรยีง

อาคารผูสงูอายอุาํเภอแมสะเรยีง

วดัศรบีญุเรอืง  อ.แมสะเรยีง

จ.แมฮองสอน  58110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลผาบอง

วดัผาบองเหนอื   ต.ผาบอง   อ.เมอืง

จ.แมฮองสอน  58140

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอขนุยวม

วดัคาํใน  ม.2  ต.ขนุยวม

อ.ขนุยวม แมฮองสอน 58140

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอสบเมย

32  ม.2  บานไหม   ต.แมคะตวน

อ.สบเมย  จ.แมฮองสอน 58110

ชมรมผูสงูอายบุานหวยโปง

วดัหวยโปง ต.หวยโปง

อ.เมอืง จ.แมฮองสอน 58000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

นางปทมา  กลุธร

นายนวิรณ  วรรณวนิจิ

นายสวย  ลนืคาํ

นายแกว  ลอืนาม

นายทว ี คะนองศรี

นางไพฑรูย  ชนิสวสัดิ์

นายธาํรง  บญุพทิกัษ

นายวงค  สภุาติ

ร.ต.ต.วชิยั  โสภาลยั

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150

271

1,300

158

125

317

106

100
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลหวยผา

วดัหวยผา ต.หวยผา อ.เมอืง

จ.แมฮองสอน 58000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปางหมู

วดัปางหม ู  ม.1   ต.ปางหมู

อ.เมือง   จ.แมฮองสอน 58000

ชมรมผูสงูอายบุานกองกอย

ศนูยตราชัง่กองกอย   ม.1

ต.กองกอย  อ.สบเมย

จ.แมฮองสอน 58110

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอปางมะผา

32  ม.1 ต.สบปอง อ.ปางมะผา

จ.แมฮองสอน 58150

ชมรมผูสงูอายบุานทุงกองมู

41/1  ม.3 บานทุงกองม  ต.ปางหมู

อ.เมือง  จ.แมฮองสอน 58000

ชมรมผูสงูอายบุานกงุไมสกั

วดักุงไมสกั ต.ปางหม ูอ.เมอืง

จ.แมฮองสอน 58000

ชมรมครแูละผูอาวโุสเมอืงแมฮองสอน

11/1  ประดษิฐจองคาํ  ต.จองคาํ

อ.เมอืง  จ.แมฮองสอน  58000

ชมรมผูสงูอายบุานสนัตพิฒันา

148/1 ม.7 ต.แมลาหลวง

อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน 58120

ชมรมผูสงูอายบุานเมอืงปอน

สถานอีนามยัหลงัเกา ต.เมอืงปอน

อ.ขนุยวม  จ.แมฮองสอน 58140

10

11

12

13

14

15

16

17

18

นายบญุช ู ขตัคิรฑุ

นายอทุศิ  วฒุกิลุขจรเดช

นายศกัดิ ์ อุนใจแรม

นายสขุแกว  มโนจติต

นายวนั  กลุประดษิฐ

นายหลวง  เขิง่ภกัดี

นายผาน  พรรณโรจน

นายสมพล  ขยนัทาํ

นายบญุกฤษณ  จนัทรโอภาส

337

125

74

60

80

55

134

81

417

-

-

-

-

-

-

-

-

-

¨Ñ§ËÇÑ́ Î†Í§ÊÍ¹
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ชมรมผูสงูอายลุาํปาง
280  ตกึสคุาํ  รพ.ลาํปาง  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง 52000
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอหางฉตัร
โรงพยาบาล  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอแมเมาะ
โรงพยาบาลอาํเภอแมเมาะ  119  ม.7
ต.เมาะหลวง  อ.แมเมาะ  จ.ลาํปาง  52220
ชมรมผูสูงอายทุองพนัชัง่
โรงพยาบาล  อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายวุเิชตนคร (ดอกมะล)ิ
โรงพยาบาลอาํเภอแจหม  4  ม.8
ต.วเิชตนคร  อ.แจหม  จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายศุนูยสงเสรมิวทิยาลยัพยาบาล
222  ถ.ปงสนถุฤต  ต.เวยีงหนอื
อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายสุามดวงสามคัคี
281/39  ถ.จามเทว ี อ.เมอืง
จ.ลาํปาง 52000
ชมรมผูสงูอายบุานปางมวง
58  ม.9  ต.หางฉตัร  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลปาตนนาครวั
54  ม.6  ต.ปาตน  อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานนาเปย
86  ม.7  ต.นาโปง  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง 52160
ชมรมผูสงูอายบุานหลายทา
67  ม.10  ต.นาโปง  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานสนัปาหนาด
39  ม.5  ต.นาโปง  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานนาโปง
61  ม.6  ต.นาโปง  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ดร.นรินัดร   จวิะสนัตกิาร

นางมบีญุ  บณุยจนัทรานนท

นายคาํ  ทสิาระ

นายลนุ  เครอืควงคาํ

นายคาํมลู  รกัชาติ

นายบญุช ู วงัคาํหมืน่

ร.ต.ท.ประดษิฐ ทองอนิทร

นายแสงเมอืง แสงบญุเรอืง

นายบญุชมุ วงคยศ

นายถา   อนิตะคาํ

นายหลวงมา  ปาละเขยีว

นายถา  หมืน่พรม

นายถา  สวุรรณรนิทร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

600

220

241

119

750

-

41

40

800

63

94

23

91
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ชมรมผูสงูอายบุานหมอ หมู 12
7  ม.12  ต.ปงยางคก  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายบุานลุมกลาง
14  ม.2  ต.แมสนั  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายบุานดอนหมู 10
100  ม.10  ต.เวยีงตาล  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายบุานนาบง
53  ม.4  ต.ดอนไฟ  อ.แมทะ
จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานหวยรากไมหมู 2
161  ม.2  ต.แมเมาะ  อ.แมเมาะ
จ.ลาํปาง  52220
ชมรมผูสงูอายบุานเสดจ็
43  ม.8  ต.เสดจ็  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานวดัทาวมิล
228  ม.2  ต.พชิยั  อ.เมือง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานมะกอก
122/2  ม.4 ต.ไหลหนิ  อ.เกาะคา
จ.ลาํปาง  52130
ชมรมผูสงูอายบุานกิง่ หมู 5 ต.ไหลหนิ
11/1  ม.5  ต.ไหลหนิ  อ.เกาะคา
จ.ลาํปาง  52130
ชมรมผูสงูอายบุานกลวยมวง
231  ม.3  ต.กลวยแพะ  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานหลายทุง
63  ม.4  ต.วอแกว  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง 52190

50

57

113

117

75

80

90

176

61

210

48

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

นายศรวียั  ทองนอย

นายเลือ่น  ชุมวงค

นายพฒุ  ปนคาํ

นายถา  ลงักาเปย

นางรตันา  ศรเีขยีวใส

นายสรุนิทร  ฟโูคตร

นายศรอีูด  เรอืนแกว

นายลวน  จกัรคาํ

นายธรรม  คาํฟู

นายลวน จนัทรอนิสม

นางมาลา  ปนพนัธุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ชมรมผูสงูอายบุานเวยีงทอง
12  ม.10  ต.เมอืงขาว  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายบุานหนองขาม
16/1  ม.6  ต.หนองหลม  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายบุานศรลีงักา
87  ม.5  ต.เสรมิกลาง  อ.เสรมิงาม
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายบุานหวยเกีย๋ง
19  ม.9  ต.นาโปง  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานสนัหลวง
52/1  ม.1  ต.นาโปง  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานหนองหา
61  ม.4  ต.นาโปง  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานหวยโจ
5  ม.11  ต.นาโปง  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานสนัปาจี้
63  ม.8  ต.นาโปง  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานปากกอง หมู 12
34  ม.12  ต.นาโปง  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานหวยแกว
15  ม.2  ต.นาโปง  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานปากกองหมู 3
64  ม.3  ต.นาโปง  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานหวัทุง
22  ม.6  ต.แมปะ  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอทามะเกวน
116  ม.9  ต.แมปะ  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานปางกุม
17  ม.4  ต.แมปะ  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานใหมสามัคคี
45  ม.11  ต.เมอืงยาว  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190

นางติบ๊  แกววรรณรตัน

นายมลู  ยอดแกว

นายบญุทา เชยีงคาํ

นายมา ใจนอย

นายแกว  กบิญุมา

นายชุม สทิธสิงคราม

นายดา  พทุธหินอย

นายอุน  ขดัสาย

นายพรหมา  กาวลิะพนัธ

นายท ิ กบิญุมา

นายเมด็  คาํแกว

นายลวด  วงคพนัธุ

นายจนัทร  สวุรรณ

นายแกว  เนตรวงค

นางเยย  จนัทรทรายมลู

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

95

30

30

35

31

72

50

54

85

53

52

289

124

25

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
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ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานนาน้าํมัน
94/1  ม.4  ต.เมอืงยาว  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง 52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานนาบวั
12/1  ม.3  ต.เมอืงยาว  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานตนคา-มวงชุม
30  ม.5  ต.ปงยางคก  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานวอแกว
84/1  ม.3  ต.วอแกว  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง 52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานทุงงิว้ หมู 6
34  ม.6  ต.วอแกว  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานหวัทุง
42  ม.7  ต.หนองหลม  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานทุงผา
27  ม.1  ต.วอแกว  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานน้าํจาํ
53  ม.7  ต.วอแกว  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานทุงตุนแมตวิ
19  ม.2  ต.วอแกว  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานทุงบอแปน
137  ม.2  ต.ปงยางคก  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานเหมีย้ง
28  ม.10  ถ.แมทะ-ลาํปาง  อ.แมทะ
จ.ลาํปาง  52150

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

นายปน  ใจแปง

นายรตัน  แกวปนตา

นายบญุมา  ปนธยิะ

นายสวสัดิ ์ ใหมสยุะ

นายยาย  สภุาษร

นายสบื  จนัทรพรหมมนิทร

นายเสารแกว จนักนัทะ

นายแกว  วชิาไทย

นายถนอม  ใหมสยุะ

นายสมบรูณ  วนัญคกุ

นายเฉลมิ  แพทยกลุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

30

71

129

46

36

65

73

62

113

137
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ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานใหมมงคล
ม.10  ต.แมเมาะ  อ.แมเมาะ
จ.ลาํปาง  52220
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอตาํบลบานกิว่
(สถานอีนามยับานกิว่กลาง)
147/1  ม.10  ต.บานกิว่  อ.แมทะ
จ.ลาํปาง 52150
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอสองแควปนหวาน
26  ม.5  ต.เถนิบรุ ี อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานดอนแกว
74  ม.10  ต.เถนิบรุ ี อ.เถนิ  จ.ลาํปาง 52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานเวยีงเหนอื
9  ม.1  ต.เมอืงยาว  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง 52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอสามวงั
วดัวงัหนิ  ม.6  ต.เถนิบรุ ี อ.เถนิ
จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานใหม-แมปาง
23  ม.3  ต.เวยีงตาล  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง 52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานหวยคิง
160  ม.6 ต.แมเมาะ  อ.แมเมาะ
จ.ลาํปาง  52220
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานศรบีญุเรอืง
24  ม.6  ต.แมวะ  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานเดนชยั
24  ม.5  ต.แมวะ  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานแมวะลุม
ศนูยสาธารณสขุมลูฐานชมุชนบานแมวะลุม
จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอตาํบลลอมแรด
ม.11  ต.ลอมแรด  อ.เถนิ
จ.ลาํปาง  52160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

117

762

110

79

20

271

45

90

24

126

126

194

นายเขยีน  อะทะจา

นายวริตัน  ไชยแกวโห

นายแกว  ฟนเครอื

นายศกัดิ ์ สรุนิทร

นายปนแกว  นนักนัมา

นายเปง  วงคมนั

นายจนัทร  ปปูนตา

นายบญุเลย  พฒุหมอง

นายสมพล  วงคปญญา

นางจนัทรเปง  นนัตชิยั

นายสงบ  ตนประทมุ

นายจนัตา  ชยัขนุพล
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63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานทา
66  ม.4  ต.เถนิบรุ ี อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานเหลา
43/1  ม.2  ต.เวยีงตาล  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานยางออยใต
60  ม.11  ต.เวียงตาล  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานนาเงนิ
57  ม.8  ต.แมสนั  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานหวยเรยีน
26/2  ม.7 ต.เวยีงตาล  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอสถานอีนามยั
โทกหวัชาง
92  ม.3  ต.พระบาท  อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานฟอน
345  ม.2  ต.ชมพ ู อ.เมือง  จ.ลาํปาง   52000
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานชมภหูลวง
353  ม.7  ต.ชมพ ู อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานสองแควใต
112  ม.2  ต.นาแกว  อ.เกาะคา  จ.ลาํปาง  52130
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานแมเตมิ หมู 3
1  ม.3  ต.แมถอด  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานสองแควเหนอื
229  ม.1 ต.นาแกว  อ.เกาะคา
จ.ลาํปาง  52130
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานหวยเปด
13  ม.1  ต.แมเมาะ  อ.แมเมาะ
จ.ลาํปาง  52220
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานแมพุ
78  ม.5  บานแมพ ุ อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160

นายจร  พระสงิห

นายรตัน นนัติ

นายตงิ  ดวงปนตา

นายกอน  กองแกว

นายบญุธรรม  ยศหนกั

นายแสน  แกวเดยีว

นายอาย  ธรรมใจ

จ.ส.อ. เวชยนัต  ประเสรฐิกลุ

นายบญุเลศิ  จนิะองคการ

นายคาํ  วงศมณวีรรณ

นางศรไีร  อนิพรหม

นายสเุทพ  คงอนิทร

นายเชือ้น พุมไม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,153

72

68

50

72

120

364

210

420

117

50

89

525
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ชมรมผูสงูอายอุาํเภอแกวโปงขาม
29  ม.5  ต.แมถอด  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานหวยทราย
36  ม.4  ถ.ตนธงชยั  อ.เมือง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานศรหีมวดเกลา
270  ม.4  ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานศรบีญุโยง
247  ม.จามเทว ี ต.เวียงเหนอื
จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอวดับานรอง
121  ม.12  ต.ชมพ ู อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานทาใหม
17  ม.3  ต.เถนิบรุ ี อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานหอรม
5  ม.9  ต.เวยีงทอง  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานสบคอม
49/2  ม.1  ต.บานคา  อ.เมือง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอชมุชนบานปาแลว
1187  ม.13  ต.ชมพ ู อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานโฮงทะหลา
46  ม.11  ต.ปงยางคก  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานหนองยาง
83/1  ม.8  ต.ชมพ ู อ.เมอืง  จ.ลาํปาง 52000
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานหมาก
94  ม.3  ต.บญุนาค  อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานหนองหลม
39  ม.5  ต.หนองหลม  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานกลวยกลาง
40/1  ม.5  ต.กลวยแพะ  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง 52000

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

59

159

334

40

178

53

463

99

99

86

274

55

50

126

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นางเหรยีญ  ศรแีดง

นายเทยีม  เครอืสาร

นายอนนัต  หมืน่ตาบตุร

นายสนทิ  ไชยมณวีรรณ

นายทองแดง ศริมิงคล

นายสอบ  พรมทอง

นายขนั  สายอนั

นายนอย  ปนแกว

นายสคุาํ  คาํชมุ

นางทรพัย  พรมศรี

นายจี ๋ ทาญปนนตุรู

นายแกว  เตชะปลกู

นายแกว  ไชยมงคล

นายศรลีา  หอมแกนจนัทร
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90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

ชมรมผูสงูอายอุาํเภออาํเภองาว
1  ม.4  ต.หลวงเหนอื  อ.งาว  จ.ลาํปาง  52110
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานปงปาเปา
32  ม.1  ต.วงัเงนิ  อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานทุงตอน
วดัทุงดอน  ม.2  ต.วงัเงิน  อ.แมทะ
จ.ลาํปาง 52150
ชมรมผูสงูอายบุานสนัหลวง
ศาลาวดัหลวง  ม.3  ต.ปงยางคก
อ.หางฉตัร  จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานทาสมปอย
วดัศรภีมูา  ต.ทุงฝาย  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอเมาะหลวง หมู 8
วดัเมาะหลวง  ม.8  ต.แมเมาะ  อ.แมเมาะ
จ.ลาํปาง  52220
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานใหมนาแขม
314  ม.11 ต.แมเมาะ  อ.แมเมาะ
จ.ลาํปาง  52220
ชมรมผูสงูอายบุานลเูหนอื
43  ม.8  ต.เสดจ็  อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานเขาซอน
ม.1  ต.ไหลหนิ  อ.เกาะคา  จ.ลาํปาง  52130
ชมรมผูสงูอายบุานปงปามวง
ศาลาเอนกประสงค ต.ลาํปางหลวง
จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานทุงขามใตหมู 9
120  ม.9  ชมรมผูสงูอายบุานทุงขามใต
จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานทาเกวยีน
35  ม.7  ต.เวยีงมอก  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานกาศเมฆ
วดักาศเมฆ  ต.ชมภ ู อ.เมือง  จ.ลาํปาง  52000

นายมนญู  คณะไชย

นางสริธิร  ลงักาดี

นายสงคราม  วงศยี

นายบญุสม  สนัเทพ

ร.ต.มลู  เววา

นายคาํ  สธีสิาร

นายบญุสม  แกวมา

นายสรุนิทร  ฟโูคตร

นายชืน่  โลชา

นายเลศิ  วรรณโสภา

นายปน  จนัทรใหม

นายชาร  หอมบปุผา

นายบญุรตัน  เชงิฉลาด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,988

71

148

75

120

259

186

67

190

51

103

59

140
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103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

นายแกว คาํมลูบญุ

นายเลือ่น เครอืวงศ

นายมอย  เรอืนงาม

นายจรญู  จกัรคาํปง

นายนอย  ใจสา

นายจาํรสั  จนัมะโน

นายรอเซอะ  แวนาแว

นางตวน  รนิทะวงศ

นายสวุทิย  กองวงศ

นายจนัทร  ปงวงศ

นายมานติย  เตวชิยั

นายแนน  ปานเขยีว

นายสมพงษ  นวลสทุธิ์

ชมรมผูสงูอายบุานแพะใหม
49  ม.5  ต.วงัเงนิ  อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานนาดง หมู 4
274  ม.4  ต.วงัเงนิ  อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานมาย
8  ม.7  ถ.ลาํปาง-เดนชยั  ต.วงัเงิน
อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานหางฉตัร หมู 2
193  ม.2  ถ.จามเทว ี อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายบุานปางมะโอ
29 ม.8 ต.วงัเงิน อ.แมทะ จ.ลาํปาง 52150
ชมรมผูสงูอายบุานสนับญุเรอืง
121  ม.4  ต.ปงยางคก  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายบุานตนยาง
112  ม.8  ต.ทุงฝาย  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานสบเตนิ
13  ต.แมถอด  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานแมวะแลง
บานแมวะแลง  ต.แมวะ อ.เถนิ
จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานแมถอด หมู 2
บานแมถอด  ม.2  ต.แมถอด  อ.เถนิ
จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานเวยีงสวรรคหมู 9
367  ม.9  ต.เวียงสรรค  อ.แมเมาะ
จ.ลาํปาง  52220
ชมรมผูสงูอายบุานเมาะสถานี
12  ม.4  ต.แมเมาะ  อ.แมเมาะ
จ.ลาํปาง 52220
ชมรมผูสงูอายบุานแมกง
141  ม.3  ต.บานเปา  อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

111

94

60

201

41

193

40

25

160

42

150

62

214
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116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

ชมรมผูสงูอายบุานแพะดอนตนั
106  ม.9  ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานกลางทุง หมู 13
9/1  ม.13  ต.ชมพ ู อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานหวัน้าํ
80 ม.1  ต.แมมอด  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานหวัน้าํพฒันา
124  ม.9  ต.แมมอก  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานแมมอกใต หมู 6
41  ม.6  ต.แมมอก  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานกลวยเกาะกลาง
1  ม.8  ต.แมมอก  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานสนัปามอน
19  ม.5  ต.แมมอก  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานหนองเจรญิ
1  ม.14  ต.ชมพ ู อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานนาดูหลวง
85/1  ม.3  ต.วงัเงนิ  อ.แมทะ  จ.ลาํปาง 52150
ชมรมผูสงูอายชุมุชนบานผึง้
43  ม.3  ซ.4  ต.ศาลา  อ.เกาะคา
จ.ลาํปาง 52130
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอแมทะ
สาํนกังานสาธารณสขุ  ต.นาครวั  อ.แมทะ
จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานนาแขมพฒันา
60  ม.11  ต.แมเมาะ  อ.แมเมาะ
จ.ลาํปาง  52220
ชมรมผูสงูอายบุานหวัทุง
116/1  ม.3  ต.แมสนั  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายกุลุมบานสะพานหนิ
9  ม.4  ต.แมมอก  อ.เถนิ
จ.ลาํปาง  52160

นายบญุเทง  วงศมลู

นายศรวีรรณ  ดวงทพิย

นายอาย  เหลอืงใย

นายหลา  คาํมี

นายสธุรรม  เทอืกจนัคาํ

นายศรมีลู  มะโนสอน

นายมา  มาชยั

นายอทุยั  แกวศรมีลู

นายศร ี แฃเชงรุง

นางนภางค  วลิาส

นายบญุชมุ  วงศยศ

นายสนอง  ฟุงเพ่ือง

นายทว ี กาํกนัทา

นายทนุ  วงคกนั

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

73

91

80

50

47

50

76

100

40

91

68

156

81
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ชมรมผูสงูอายบุานเปา หมู 5
9/1  ม.5  ต.บานเปา  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายหุวัเวยีง
วดัปารวก  ต.หวัเวยีง  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานแมนอกกลาง
สถานอีนามยัแมนอกกลาง  จ.ลาํปาง 52160
ชมรมผูสูงอายบุานสบคอื (หมู 10)
174  ม.10  ต.ลอมแรด  อ.เถนิ
จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานหนองหวัหงอก
สาํนกัสงฆหนองหวัหงอก  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานแมฮวก
107  ม.3  ต.ไหลหนิ  อ.เกาะคา
จ.ลาํปาง  52130
ชมรมผูสงูอายบุานนาปอใต
วดันาปอใต  ต.ตนธงชยั  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานทุงบอม
150  ม.11  ต.บานขอ  อ.เมืองปาน
จ.ลาํปาง  52240
ชมรมผูสงูอายบุานทุงสาน
61  ม.1 บานขอ  อ.เมอืงปาน
จ.ลาํปาง 52240
ชมรมผูสงูอายบุานหลวง แจซอน
105  ม.5  ต.แจซอน  อ.เมอืงปาน
จ.ลาํปาง  52240
ชมรมผูสงูอายบุานหวยยาง
112  ม.4  ต.เสดจ็  อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานหางซงุ
159  ม.3  ต.แมเมาะ  อ.แมเมาะ
จ.ลาํปาง  52220

นายสงิโต  รตันกจิ

ร.ต.ประจกัษ  วรรณบปุผา

นายเจรญิ  จนัทรอฐิ

นายสนัน่  เครอืกลางรงค

นางนวลจนัทร  อทุศิชลานนท

นายสมชยั  ชะนะ

นายธน ู มากมี

นายสนุทร  ชมุแกว

นายตา  ใจเร็ว

นายยอย  คาํธิ

นายศรหีมืน่  กนัทะวงศ

นายกยุ  วงคคาํกลา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

164

57

70

139

83

234

62

113

135

74

50

35

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141
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142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

ชมรมผูสงูอายบุานน้าํโทง
23  ม.1  ต.เถนิบรุ ี อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานเหลามะกอก
12  ม.8  ต.เถนิบรุ ี อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานแทนดอกไม
24  ม.13  ต.เถนิบรุ ี อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานสองแควตะวนัออก
77  ม.9  ต.เถนิบรุ ี อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานทาเมยชยั
21  ม.1  ต.เถนิบรุ ี อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานวงัทอง
วงัทอง  ม.12  ต.เถนิบรุ ี อ.เถนิ
จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานหนองซาง
51  ม.7  ต.เถนิบรุ ี อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานวงัหนิพฒันา
16  ม.14  บานวงัหนิพฒันา  อ.เถนิ
จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานนาเอีย้ง
อนามยับานนาเอีย้ง  ต.เสรมิกลาง
อ.เสรมิงาม  จ.ลาํปาง  52210
ชมรมผูสงูอายบุานดงหนองจอก
21  ม.9  ดงหนองจอก  ต.เสรมิซาย
อ.เสรมิงาม  จ.ลาํปาง  52210
ชมรมผูสงูอายบุานปงแพง
12  ม.2  ต.เสรมิขวา  อ.เสรมิงาม
จ.ลาํปาง  52210
ชมรมผูสงูอายอุอกกาํลงักายเพือ่สขุภาพลาํปาง
257  ถ.รอบเวยีง  ตรอกศรนีวล  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานสนัหนองยาง
91 ม.1 ต.ปงยางคก  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190

นายทวน  คาํภะแปง

นายสคุาํ  ยาสมทุร

นายลุย  แสนคาํวงค

นายสขุ  เปงจกัร

นายสมบตั ิ สทิธวะ

นายเดช  จนีาวชุ

นายศรทีนั  สรุนิทรพนัธ

จ.ส.อ.ปรชีา  ประเทศ

นายแกว  เทพกอง

นายแกวมลู  กาแกน

นายเมอืง  จนัทรทวี

นางบญุรตัน  โรจนศกัดิ์

นายสงวน  นนัตะกลู

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

33

32

112

72

77

89

107

50

52

51

54

156
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155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

ชมรมผูสงูอายสุถานอีานามยักุมเนิง้
71  ม.3  ต.แมมอก  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานเดนอดุม
10  ม.7  ต.แมมอก  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานพชิยัหมู 1
75  ม.1  ต.พชิยั  อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานนาโปรงหาร
4  ม.7  ต.ใหมพฒันา  อ.เกาะคา
จ.ลาํปาง  52130
ชมรมผูสงูอายบุานเหลายาว
21  ม.4  ต.เสรมิกลาง  อ.เสรมิงาม
จ.ลาํปาง  52210
ชมรมผูสงูอายบุานสบแมทาํ
110  ม.2  ต.เสรมิซาย  อ.เสรมิงาม
จ.ลาํปาง  52210
ชมรมผูสงูอายรุวมใจพฒันา
218  ม.1  ต.นาแกว  อ.เกาะคา
จ.ลาํปาง  52130
ชมรมผูสงูอายบุานศรดีอนมลู
142  ม.2  ต.แจซอน  อ.เมอืงปาน
จ.ลาํปาง 52240
ชมรมผูสงูอายบุานตา
227  ม.10  ต.ชมพ ู อ.เมือง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานสาแล
75  ม.5  ต.ทุงงาม  อ.เสรมิงาม
จ.ลาํปาง  52210
ชมรมผูสงูอายบุานทุงงามพฒันา
106  ม.11  ต.ทุงงาม  อ.เสรมิงาม
จ.ลาํปาง  52210
ชมรมผูสงูอายบุานปงประดู
209  ม.11  ต.เสรมิขวา  อ.เสรมิงาม
จ.ลาํปาง  52210

นายฟ ูกนัยะมา

นายเปง สทิธเิสนา

นายกองคาํ  สวุรรณแพร

นายปนแกว  ใหมยศ

นายสมตน  เตชะ

นายบญุมา  กาแกน

นายเจรญิ มะลทิา

นายคาํแสน  ยบัยอย

นายสพุรรณ  ไชยเตกลุ

นายโทน โยสทิธิ์

ด.ต.เจริญ  มซีอง

นายอนิปน  นวลสม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

46

144

46

48

60

156

41

261

44

50

30
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167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

ชมรมผูสงูอายบุานแมสกุหมู หมู 1,12
18  ม.1  ต.แมสกุ  อ.แจหม  จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานนางงอย ม.10
ม.10  ต.เสรมิซาย  อ.เสรมิงาม
จ.ลาํปาง  52210
ชมรมผูสงูอายบุานนาจะลา
139  ม.3  ต.เสรมิซาย  อ.เสรมิงาม
จ.ลาํปาง  52210
ชมรมผูสงูอายบุานแมผึง้
ม.5  ต.เสรมิขวา  อ.เสรมิงาม
จ.ลาํปาง  52210
ชมรมผูสงูอายบุานแมเลยีงพฒันา
ม.6  ต.เสรมิขวา  อ.เสรมิงาม
จ.ลาํปาง  52210
ชมรมผูสงูอายบุานแมเลยีง หมู 7
ม.7  ต.เสรมิขวา  อ.เสรมิงาม
จ.ลาํปาง 52210
ชมรมผูสงูอายบุานปงวงั
84  ม.3  ถ.สายใน  ต.วงัทรายคาํ
อ.วงัเหนอื  จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานไผงาม
139  ม.6  ต.เมอืงมาย  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายตุาํบลทุงผึง้
ม.4  ต.ทุงผึง้  อ.แจหม  จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานแมตาใน
161  ม.6  ต.ปงดอน  อ.แจหม จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานทุงคา
ม.10  ต.แมสกุ  อ.แจหม  จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานนาไหม
8  ม.2  ต.เมอืงมาย  อ.แจหม  จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายรุมโพธิท์อง
ม.1  ต.เสรมิซาย  อ.เสรมิงาม  จ.ลาํปาง  52210

นายสงวน  ชยัพล

นายคาํแดง  แกวปญญา

นายสขุ  เขือ่นใจ

นายอาํนวย  อนิพรหม

นายเงนิ  วนัจนัทร

นายสะอาด  เสนแกว

นายทองด ี สงูขาว

นายมลู ดมีาก

นายหล ี วงัเสาร

นายศรมีลู แขง็แรง

นายเสรมิ  ทารกัษ

นายติบ๊  ตวงตัง้

นางบญุปน  อตุภา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

137

52

58

65

35

60

154

112

1,177

220

231

30

50
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180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

ชมรมผูสงูอายบุานเสรมิงาม
ม.9  ต.เสรมิงาม  อ.เสรมิงาม
จ.ลาํปาง  52210
ชมรมผูสงูอายทุพัปาเสา
วดับานทพัปาเสา  ม.1  ต.วงัเหนอื
อ.วงัเหนอื  จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานใหมพฒันา
26  ม.2  ต.วงัเหนอื  อ.วงัเหนอื  จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานสขุสวสัด์ิ
49  ม.12  ต.แมฮอด  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานดงไชย
46  ม.7  ต.แมฮอด  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง 52160
ชมรมผูสงูอายบุานแมสนั
วดับานแมสนั  หมู 4  ต.แมสนั  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายบุานแมพเุหนอื
115  ม.13  บานแมพเุหนอื  ต.เวยีงมอก
อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานแมต่าํ
วดัแมต่าํ  ม.6  ต.บานเอือ้ม  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง 52000
ชมรมผูสงูอายบุานปงปาปอ
สถานอีนามยับานปาปอ  ต.เสรมิงาม
อ.เสรมิงาม  จ.ลาํปาง  52210
ชมรมผูสงูอายบุานหวยไร
86  ม.13  ต.บานเอือ้ม  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายรุูรกัสามัคคี
305  ม.9  ต.ทุงฝาย  อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายสุามัคครีวมใจ
12  ม.4  ต.ทุงฝาย  อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหวัเสอื
109  บานสามขา  ม.6  ต.หวัเสอื
อ.แมทะ จ.ลาํปาง 52150

นายเมอืงไล  ศรมีาลา

นายพรหมา  สดุหอม

นายปุด  ปานภุาพ

นางศรทีนุ  ปมวงศ

นางผองใส  สวุรรณบตุร

นางแหวง  สนิกาวี

นายประยงค  อดุมปง

นางบญุศร ี เตม็ทรพัย

นายแกว  นอยเมอืง

นางศรไีหล  จนัทรฟอง

นางจนัทรคาํ  ใจหาญ

นายแกว  สทิธกิลุ

นายวโิรจน  ชยัมาพกิลุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

90

30

30

58

38

286

127

60

82

76

70

1,025
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ชมรมผูสงูอายบุานแมทะ หมู 9
55  บานแมทะ  ม.9  ถ.แมทะศรชีมุ
อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายตุาํบลนาครวั
บานหนามปูยา  ม.8  ถ.แมทะศรชีมุ
ต.นาครวั  อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานหวยมะเกลอื
93/1  บานหวยมะเกลอื  ม.4  ต.หวัเสอื
อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานกอมหนองไกแกว
13/1  บานกอม  หมู 1  ต.หวัเสอื
อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานทุง หมูที ่5
66/1  บานทุง  ม.5  ต.หวัเสอื  อ.แมทะ
จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานดอนมลู
40  บานดอนมลู  ม.3  ถ.ดอนมลู  ต.หวัเสอื
อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานดอนแกว
บานดอนแกว  ม.2  ต.เมอืงปาน  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลสนัดอนแกว
158/1  ม.3  ต.สนัดอนแกว  อ.แมทะ
จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานจวาก
54  ม.5  ต.แมทะ  อ.แมทะ
จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานหวัเสอื
50/1  ม.2  ต.หวัเสอื  อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานสบไร
43  ต.หวัเสอื  อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานโปงรอน
12  ม.1  ต.ใหมพฒันา  อ.เกาะคา
จ.ลาํปาง 52130

นายบญุสง  คุมสะอาด

นายสะอาด ศรสีวุรรณ

นายกอนแกว  ธวิงศนอย

นายลอื  ใจคาํ

นายโรจน  สวุรรณวงศ

นายสาํเรงิ  หวงัใจ

นายตัน่  ปญญาชวย

นายสงัคม  สวุรรณะ

นายสแุกว  ปนทสิวสัดี

นายฮอน  จนัทรโน

นายหนอแกว  วงศสภุา

นายเทา  ไชยมตุิ

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

51

140

50

201

113

183

460

86

185

67

50
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ชมรมผูสงูอายบุานนายาบ
25/1  บานนายาบ  ม.7  ต.หวัเสอื
อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายรุวมน้าํใจ
9  ม.12  ต.แจซอน  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานแมตาหลวง
226  ม.1  ต.ปงดอน  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานปงออม
332  ม.4  ต.บานเสดจ็  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง 52000
ชมรมผูสงูอายบุานทุงพฒันา
916  บานทุงพฒันา  ม.2  ต.หวัเสอื
อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานหนองบงพฒันา
43  บานหนองบงพฒันา  ม.10  ต.หวัเสอื
อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานสนัตสิขุ หมูที ่10
5  ม.10  ถ.แจหม-วงัเหนอื  ต.วเิชตนคร
อ.แจหม  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานปงชยั
38  ม.5  ต.แมเมาะ  อ.แมเมาะ
จ.ลาํปาง  52220
ชมรมผูสงูอายบุานหวยยาง หมู 6
3  ม.6  ถ.ลาํปาง-งาว  ต.บานเสดจ็  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานหวยน้าํเคม็
182  ม.7  ถ.ลาํปาง-งาว ต.บานเสดจ็
อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานสบลนื
14  ม.7  ต.รองเคาะ  อ.วงัเหนอื
จ.ลาํปาง  52140

นายศร ี วงศเก

นายสงิหคาํ  แปรบาน

นายปน  คนฟู

นายสง  ธรรมสทิธิ์

นายแกวม ี จนัทรโน

นายศรเีมอืง  คาํเปง

นายจาํรสั  วงศครองศกัดิ์

นายตือ้  ไชยเสน

นายสมยั  คาํชืน่วงศ

นายเตง็  ปญญาทา

นายปน  พชัชะ

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

97

210

35

48

75

80

80

35

47

41
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ชมรมผูสงูอายบุานวงัโปรง
39  ม.4  ต.วงัใต  อ.วงัเหนอื  จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานผาแมว
112  ม.8  ต.หวัเสอื  อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานแมลูใหม ไชยมงคล
108/1 ม.11  ต.หวัเสอื  อ.แมทะ
จ.ลาํปาง 52150
ชมรมผูสงูอายบุานผาลาด
บรเิวณวดัผาลาด  ต.พระบาท  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานแมเฟอง
86  ม.7  ต.บานเอือ้ม  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานเกาะคา
38  บานเกาะคา  ม.5  ต.เกาะคา
อ.เกาะคา  จ.ลาํปาง  52130
ชมรมผูสงูอายบุานทุงฝงู
116  ม.4  ต.รองเคาะ  อ.วงัเหนอื
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายโุรงเรยีนเทศบาล 4
431/23  ถ.รอบเวยีง  ต.สวนดอก  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานปง
30  ม.1  ต.บานเอือ้ม  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายชุมุชนสนัตภิาพ
306/102  ม.2  ต.พระบาท  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานนาไผ
65/1  ม.4  ถ.นาไผ  ต.เสรมิซาย
อ.เสรมิงาม  จ.ลาํปาง  52210
ชมรมผูสงูอายบุานนาสนัตสิขุ
19 ม.8 ถ.บานนาสนัตสิขุ ต.เสรมิซาย
อ.เสรมิงาม จ.ลาํปาง 52210

นายม ี นาโย

นายปนแกว  ผดัปอม

นายบญุทา  วงคเรยีน

นางขนัแกว  ณ ลาํปาง

นางคาํ  ใจอนิทร

นางเดอืนฉาย  หริญัพฤกษ

นางทอง ทเุสนะ

นายชืน่  เปรมวชิติ

นายคาํปน  เครอืวลัย

นายสะอาด  กนัอนิตะ

นายอุนเรอืน  ไชยเมอืงชืน่

นายทองด ี แกวมา

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

214

41

60

30

35

32

120

78

60

332

67
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ชมรมผูสงูอายบุานฮองฮ
212  ม.6  ต.เสรมิกลาง  อ.เสรมิงาม
จ.ลาํปาง  52210
ชมรมผูสงูอายบุานหมืน่ครืน้วงัหมอ
761/37  ม.11  ต.ตนธงชยั  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานฮอง
22/1  ม.8  ต.บานเอือ้ม  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานทุงกลวย
วดัทุงกลวย  ม.5  ต.บานเอือ้ม  อ.เมือง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานทุงกลวยใต
วดัทุงกลวย ม.12  ต.บานเอือ้ม  อ.เมือง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานเหลาบญุเกดิ หมู 2
57/1  ม.2  ถ.บญุเกดิ  ต.พระบาท  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายชุมุชนบานสนามบนิ
208  ถ.สนามบนิ  ต.พระบาท  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานตนฮางพฒันา
135  ม.7  ต.บานคา  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานใหมรุงเจรญิ
86/2  ม.8  ต.บานคา  อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานทากลาง
77/1  ม.2  ต.บานคา  อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานหวยเปง
45  ม.5  ต.บานคา  อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานทุงฝาง
3  ม.6  ต.บานคา  อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานทุงโจ
199  ม.3  ต.บานคา  อ.เมอืง  จ.ลาํปาง 52000

นายบญุทา  แกวลงักา

นายมงคล  อนิทนา

นายอนิจนัทร  เต็มแกว

นายพฒุ ิ คณะเลศิ

นางหนิว้  วงศแกว

นายลอื  สมบรูณ

นายชติ  ตนัสวุรรณ

นายลยั  จรงิมาก

นายผดั  กอนผกู

นายแปง  ศรรีจิู

นายทองด ี หมายหมัน้

นายคาํต๋ัน  มวีนัดี

นายวงศ  ตาคาํอาย

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

64

126

30

30

30

128

70

59

34

99

68

55
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ÅíÒ´Ñº·Õè Ë¹‹ÇÂ§Ò¹/Í§¤•¡Ã/·ÕèÍÂÙ‹ ª×èÍ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹/·ÕèÍÂÙ‹ â·ÃÈÑ¾·•/â·ÃÊÒÃ ÊÁÒªÔ¡ (¤¹)

ชมรมผูสงูอายบุานปงหลวง
2  ม.1  ต.เสรมิขวา  อ.เสรมิงาม
จ.ลาํปาง 52210
ชมรมผูสงูอายบุานนาฟาน
14/1  ม.5  ต.ดอนไฟ  อ.แมเมาะ
จ.ลาํปาง  52220
ชมรมผูสงูอายบุานผึง้
152  ม.9  ต.บานเอือ้ม  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลน้าํโจ
35  ม.5  ต.น้าํโจ  อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานแมเมาะพฒันา
62  ม.12  ต.บานเสดจ็  อ.เมือง จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานหวยหลวง
179  ม.15  ต.บานเสดจ็  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง 52000
ชมรมผูสงูอายบุานดอนธรรม
127  ม.3  ต.ใหมพฒันา  อ.เกาะคา
จ.ลาํปาง  52130
ชมรมผูสงูอายบุานดอนไฟ
103  ม.7  ต.ดอนไฟ  อ.แมทะ
จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานตนธงชยั หมู 1
173  ม. 1  ถ.ลาํปาง-แจหม  ต.ตนธงชยั
อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานทุงจี้
1  ม.14  ถ.ลาํปาง-เมอืงปาน  ต.ทุงกวาว
อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัเงนิ
274  บานนาดง  ม.4  ต.วงัเงนิ  อ.แมทะ
จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานใหมพฒันา
บานใหม  ม.93  ต.ดอนไฟ  อ.แมทะ
จ.ลาํปาง  52150

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

นายคาํมา  จนัทรปญญา

นายทอง  อนิทราย

นางอนงค  สจัะบวัเลย

นายบญุทา  วงศใจคาํ

นายแกว  ตาปญโญ

นางนอย  ฟองทา

นายแกว  บญุธรรม

นายนอย ชมุภณูี

นายโสภณ  เชีย่วชาญ

นายคาํมลู  อุมทอง

นายเจรญิ  ลาวลัยประกาย

นายเอีย่ว ทากอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

139

150

1,499

55

42

215

205

154

111

679

84
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ชมรมผูสงูอายบุานใหมหมู 1
บานใหม  ม.121  ต.ดอนไฟ  อ.แมทะ
จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานรองเคาะ
สถานอีนามยัรองเคาะ  ต.รองเคาะ
อ.วงัเหนอื  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานสกั
ม.3  ต.บานเอือ้ม  อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานโปงหลวง
150  ม.15  ต.บานเอือ้ม  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายตุรอกไฟฟาเกา
4212 ถ.ตรอกไฟฟาเกา  ต.สบตุย  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานทุงกวาว
ม.5  ถ.ลาํปาง-เมอืงปาน  ต.ทุงกวาว
อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานแมพรกิ
40  ม.5  ต.วงัใต  อ.วงัเหนอื  จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมทะ
148/2  บานทาแหน  ม.7  ถ.แมทะ-ศรชีมุ
ต.แมทะ  อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานตนผึง้
50  ม.5  ต.ใหมพฒันา  อ.เกาะคา
จ.ลาํปาง  52130
ชมรมผูสงูอายชุมุชนพระบาท-หนองหมู
ถ.พระบาท  ต.พระบาท  อ.เมือง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานปาเวยีง
45  ม.11  ต.ทุงกวาว  อ.เมอืง จ.ลาํปาง 52000
ชมรมผูสงูอายบุานเดือ่
169  ม.9  ต.ทุงกวาว  อ.เมือง
จ.ลาํปาง  52000

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

นายลวน  สมืแจ

นายสนัน่  สดุใจ

นายศรนีวล  ทามลู

นายศรนีวล  กนัธมิา

นายกมลชนก  นาปาละ

นายดวงด ี นพคณุ

นายแกว  อวดครอง

นายประเสรฐิ  สมวงศ

นายจรสั  จนัทรใหม

นายสนธยา  จัน่งิว้

นายแกวมา  เพชรเกา

นายคาํใจ  ตามศกัดิ์

105

41

149

35

71

206

143

300

100

75

94

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ชมรมผูสงูอายบุานจาํคา
107  ม.2  ถ.ลาํปาง-งาว  ต.บานเสดจ็
อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายสุามัคคธีรรม
31  ม.4  ถ.ลาํปาง-แจหม  ต.บานสา
อ.แจหม  จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายเุอือ้อาทร
60  ม.6  ต.บานสา  อ.แจหม  จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายคุณุธรรม
143  ม.7  ต.บานสา  อ.แจหม  จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานเอือ้ม
83  ม.1  ต.บานเอือ้ม  อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานใหม 4 สายทา
74  ม.2  ต.วงัซาย  อ.วงัเหนอื
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานแมต๋าํใต
ศาลาเอนกประสงค  ต.บานเอือ้ม
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานแมปาง
30  ม.4  ต.ใหมพฒันา  อ.เกาะคา
จ.ลาํปาง  52130
ชมรมผูสงูอายบุานปงก้าํ
เลขที ่ 167  ม.3  ต.วงัทอง  อ.วงัเหนอื
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานปลายนา
106  ม.7  ถ.ปลายนา  ต.ทุงกวาว  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลปงยางคก
229  ม.12  บานนางแล  ต.ปงยางคก
อ.หางฉตัร  จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายบุานหนองละครพฒันา
315  ม.13  ถ.พระเจาทนัใจ  ต.ตนธงชยั
อ.เมือง จ.ลาํปาง 52000

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

นางเหรยีญ  ธรรมสอน

นายลมัวง  ไวสติ

นายบญุตนั  ทาํสวย

นางจนัทรด ี วฒันปยานนท

นายจนัทรคาํ  ทนนัชยั

นายสม  คดิวอง

นายจนัทร  โกฏสิบื

นายแสน  จนัทะไทย

นายทว ี แหลมมาก

นายกมล  ตรสัสภุาพ

นายสทุน  แลสนักลาง

นายสมนกึ  ทองอนิทร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

220

245

133

467

73

30

30

80

300

1,641

156
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ชมรมผูสงูอายบุานใหมจาํบอน
81  ม.9  ต.ตนธงชยั  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานแมทรายคาํ
ม.6  ถ.นาปอใต-บานเอือ้ม  ต.ตนธงชยั
อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานพระเจาทนัใจ
วดัพระเจาทนัใจ  ต.ตนธงชยั  อ.เมือง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานวงัหมอเจดยีซาว
ม.12  ต.ตนธงชยั  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานหวยฮ
วดับานหวยฮ  ต.ตนธงชยั  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานศรดีอนชยั
176  ม.5  ต.ตนธงชยั  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานมอนหนิแกว
52  ม.4  ถ.พหลโยธนิ  ต.วงัพราว
อ.เกาะคา  จ.ลาํปาง 52130
ชมรมผูสงูอายบุานสาด
42  ม.3  ต.วงัพราว  อ.เกาะคา
จ.ลาํปาง  52130
ชมรมผูสงูอายบุานสนัตสิขุ
36  ม.8  ต.บานใหมพฒันา  อ.เกาะคา
จ.ลาํปาง  52130
ชมรมผูสงูอายบุานใหมพฒันา
125  ม.6  ต.บานใหมพฒันา  อ.เกาะคา
จ.ลาํปาง  52130
ชมรมผูสงูอายบุานจาํบอน หมู 10
23  ม.10  ถ.นาปอ-บานเอือ้ม  ต.ตนธงชยั
อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

นายอนิจนัทร  วงศปอมหลา

นายส ี มาจนิา

นายแกว  ขนัคาํตัง้

นายมณเพยีร  วงคคาํ

นายเสวย  ชวยกติติ

นายสคุาํ ขดัสมภาร

นายประสาร  จกัรปลอง

นายตัน๋  วงคคาํตุย

นายบวั  พทุธสอน

นายทาํ  เรอืนแกว

นายแกว  ราชตนั

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

85

69

120

123

105

130

150

100

150

36
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ชมรมผูสงูอายแุบงปนยามยาก
90  ม.2  ต.ปงดอน  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายมุงคลสขุ
110  ม.3  ต.ปงดอน  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานหวยสะเหนา หมู 7
55  ม.7  ต.ปงดอน  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายรุกักัน๋ยามเฒา หมู 6
ศนูยการเรียนรูชมุชนบานมวง  ม.6
ต.แจหม  อ.แจหม  จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายตุะเคยีนทอง
222  ม.8  ถ.สามคัครีาษฎร  ต.แจหม
อ.แจหม  จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานสบฟา
83  ม.7  ต.แจหม  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายฮุกกัน๋ยามเฒาบานฮองลี่
14  ม.5  ต.แจหม  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายสุงูวัยใจเปนสขุ
293  ม.2  ต.วเิชตนคร  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานสนักลาง
56  ม.6  ต.วเิชตนคร  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานปงคอบ
93  ม.9  ต.วเิชตนคร  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานใหมผาขาว
28  ม.3  ต.วเิชตนคร  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52140

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

นายบญุศร ี สายแปง

นางเตงิ  สตัยมาก

นางติบ๊  ออยหวาน

นายปาน ตวัละมลู

นายเจตน  วงศครองศกัดิ์

นายทน  เสมอภาคภมูิ

นายบญุเตมิ  สรุนิทรโท

นางอรยา จนัทรหอม

นายสรุตัน  รวมเงนิ

นายสงิหแกว  แขง็แรง

นายแกวมลู  ล่าํดี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102

156

56

107

150

131

150

129

135

132

195
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ชมรมผูสงูอายบุานเกาตือ้
34  ม.4  ต.วเิชตนคร  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายตุาํบลเมอืงยาว
35/1  ม.2  ต.เมอืงยาว  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายชุมุชนการเคหะ
119/6  ถ.ลาํปาง-แมทะ  ต.พระบาท
อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานศาลาบวับก
43  ม.8  ต.ทาผา  อ.เกาะคา
จ.ลาํปาง  52130
ชมรมผูสงูอายบุานมวงงาม
20  ม.4  ต.แจหม  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานวงัสกั
38  ม.10  ต.แจหม  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานมวงพฒันา
42  ม.11  ต.แจหม  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานทุงฮาง
23  ม.1  ต.ทุงผึง้  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานนางาม
52  ม.3  ต.เมืองมาย  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานไผแพะ
ม.5  ต.เมอืงมาย  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานไผทอง
64  ม.4  ต.เมอืงมาย  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52140

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

นายเกษม พงษขจร

นายผดัแกว  อภชิยั

นายสมศกัดิ ์ ทรพัยแสง

นายพร  ถิน่ออน

นายบตุร  ตามสตัย

นายเหนีย่ม  แขง็แรง

นายแกว  คนสขุ

นายหมัว้  จานแกว

นายสม ตัง้อารมณ

นายศรวีรรณ  บญุยนื

นายประสงค  สสีด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140

1,000

100

128

67

48

69

125

32

82

88
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ชมรมผูสงูอายบุานทรายทอง
8  ม.3  ถ.ลาํปาง-งาว  ต.บานเสดจ็
อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายทุรายทองพฒันา
117  ม.10  ถ.ลาํปาง-งาว  ต.บานเสดจ็
อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานหวัวัง
103/2  ม.5  ต.เวยีงตาล  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายบุานยางออยเหนอื
250  ม.4  ต.เวียงตาล  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายบุานปาสกัใต
72  ม.7  ต.ทรายคาํ  อ.วงัเหนอื
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานหมุน
23  บานหมุน  ม.6  ต.วงัใต  อ.วงัเหนอื
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายวุดัแมพระประจกัษ
เมอืงลรูดลาํปาง
294  ถ.ฉตัรไชย  ต.สบตุย  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานแมสกุปาสัก
10  ม.9  ต.วงัซาย  อ.วงัเหนอื  จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายเุลีย้งปลาในกระชงั
22  ม.2  ต.รองเคาะ  อ.วงัเหนอื
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานปาเหว
81  ม.7 ต.บานขอ  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอาย ุผูสงูอายดุอกคนู
81  ม.7  ต.วเิชตนคร  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

นางสากล  วงคชมุ

นางสม จนัทรตะเครอื

นายบญุยนื พทุรงั

นายวนั  วนัทาทราย

นายตุย  อวดรอบ

นายใจ  วงคเทพ

นายสรุเดช  ประสาทพร

นายหลา  คดิอาน

นายจนัตา  ใจคาํ

นายประเสรฐิ  สมมุง

นายทงั  ตามนั

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

42

39

97

69

35

35

77

60

163

69
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ชมรมผูสงูอายสุขุกาย สบายใจ
202  ม.5  ต.วเิชตนคร  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายทุุงวิเชตนคร
ม.11  ต.วเิชตนคร  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายกุลุมจกัสารบานดอนแกว
31  ม.1  ต.บานรองเคาะ  อ.วงัเหนอื
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานโปรงเจรญิ
43  ม.7  ต.วงัใต  อ.วงัเหนอื
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายรุวมใจบานชอฟา
23  ม.5  ต.ทุงผึง้  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายหุมู 9 คณุภาพ
14  ม.9  ต.บานสา  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานทุงแทน
77  ม.3  ต.ทุงกวาว  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานหวัฝาย หมู 3
89  ม.3  ต.ทุงผึง้  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52240
ชมรมผูสงูอายบุานแจคอน
145  ม.3  ต.ทุงผึง้  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานปาแดด หมู 2
148  ม.2  ต.แจหม  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานเชยีงหมัน้
171  ม.3  ต.แจหม  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

นายจนัทร  ปรงุจติร

นางบปุผา  เอือ้เฟอ

นายฝาย  ปนใจกลุ

นายบญุช ู ทปิน

นายจ ู หมูเกลยีง

นายนอย  เมฆอตุสาห

นายเปลีย่น  ตรสัสภุาพ

นายชืน่  วรรณารกัษ

นางสาวยพุนิ  ประสม

นายทน  วรรณรกัษ

นายทรง  ธยิะ

-

-

-

-

-

-

-

081-7544886

084-4845039

054-369560

054-271701

110

55

50

71

107

80

155

266

310

130

109
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ชมรมผูสงูอายบุานวงัโปง
83  ม.2  ถ.ลาํปาง  ต.วงัใต  อ.วงัเหนอื
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานปางปง-ปางทราย
วดับานปางปง  ม.9  ต.เวยีงตาล
อ.หางฉตัร  จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายบุานแมตานนอย
7/1  ม.8  ต.เวยีงตาล  อ.หางฉตัร
จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายบุานทุงเกวยีน หมู 6
ศาลาบาํเพญ็บรูณ  วดัทุงเกวยีน
ต.เวยีงตาล  อ.หางฉตัร  จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายแุปนเหนอืสามคัค ีหมู 1
32  ม.1  ต.บานเสา  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานแปนพฒันา หมู 8
71  ม.8  ต.บานสา  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายใุหมสามคัค ีหมู 6
17  ม.6  ต.แมสา  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอสบปราบ
ม.2  ถ.พหลโยธนิ  ต.สบปราบ  อ.สบปราบ
จ.ลาํปาง  52170
ชมรมผูสงูอายบุานปงชยัพฒันา
162  ม.17  ถ.ลาํปาง-งาว  ต.บานเสดจ็
อ.เมือง จ.ลาํปาง 52000
ชมรมผูสงูอายบุานลูใต
 2  ม.9  ต.บานเสดจ็  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานแมกองปน
112  ม.6  ต.บานขอ  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

นายจาํนง  คาํแกว

นายสทุศัน  วงศตัง้

นางจรนิทร  ฉตัรคาํ

นางเสาคาํ  นนทลอืชา

นายบญุสง  บญุเต่ียม

นายม ีแยบคาย

นายบญุสง  ทารกัษ

นายสาํเนยีง  สะอาด

นางหลา  สายตรี

นางบวัคาํ  คาํตุยเครอื

นายสนัน่  ครองปาก

128

36

65

100

70

60

65

1,675

35

45

130

085-7165578

089-9534503
081-0301453

087-1847659

-

054-3690689

054-369051
080-6780988

-

-

-

-

-
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ชมรมผูสงูอายบุานขอใต
104  ม.4  ต.บานขอ  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานปางคะ
110  ม.7  ต.บานขอ  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานทุงแลง
72  ม.10  ต.บานขอ  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานทุงสะแกง
102  ม.2  ต.บานขอ  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานหนอง
67  ม.5  ต.บานขอ  อ.เมืองปาน
จ.ลาํปาง  52240
ชมรมผูสงูอายบุานวงัฆอง
38  ม.13  ต.บานขอ  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานขอเหนอื
124  ม.5  ต.บานขอ  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานทุงกวางทอง
อาคารเอนกประสงค  บานทุงกวางทอง
ต.ดอนไฟ  อ.แมทะ  จ.ลาํปาง  52150
ชมรมผูสงูอายบุานหวัหนอง
หอประชมุประจาํหมูบาน ถ.หางฉตัรเกาะคา
ต.หางฉตัร  อ.หางฉตัร  จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายบุานทาโปง
36/1  ม.5  ต.เสรมิซาย  อ.เสรมิงาม
จ.ลาํปาง  52210
ชมรมผูสงูอายสุะพานหนิพฒันา หมู 10
ศาลาเอนกประสงค  บานสะพานหนิพฒันา
ม.10  ต.แมบอก  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

-

-

-

-

-

-

-

-

054-269237
081-6268079

054-836043

-

130

45

85

70

140

36

102

35

72

120

30

นายศรมีลู  หมอชาง

นายชืน่  ตวังาม

นายสวุรรณ  สมานพนัธุนวุฒัน

นายปง  ตนแกว

นายจนัด ี เคหะพฒุ

นายสม  วนัไว

นางบญุม ี เปนบญุ

นายประเสรฐิ  ชอนเขยีว

พ.ต.สรุยินต  หนองปงคาํ

นางเอย  ใจใหม

นายเหลวย  มะโนบตุร
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ชมรมผูสงูอายรุถไฟ
140  ถ.ตลาดรตัน  ต.สบตุย  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง 52000
ชมรมผูสงูอายบุานทุง
25  ม.4  ต.แจซอน  อ.เมือง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอาย ุบานแจซอนเหนอื
209  ม.11  ต.แจซอน  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอายบุานปาเหมีย้ง
ม.4  ต.แจซอน  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52000
ชมรมผูสงูอาย ุบานสบลี
96  ม.6  ต.แจซอน  อ.เมอืงปาน
จ.ลาํปาง  52240
ชมรมผูสงูอายบุานขวงกอม
เลขที ่ 108  ม.9  ต.แจวอน  อ.เมอืงปาน
จ.ลาํปาง  52240
ชมรมผูสงูอายบุานใหมพฒันา
137  ม.8  ต.แจซอน  อ.เมอืงปาน
จ.ลาํปาง  52240
ชมรมผูสงูอายหุมู 10 บานดนิดาํ
93  ม.3  บานดนิดาํ  ต.แจซอน  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง  52240
ชมรมผูสงูอายภุูเกิง้
307 หลงั ร.ร.มธัยมวทิยา  ถ.ฉตัรไชย
ต.สบตุย  อ.เมือง  จ.ลาํปาง  52100
ชมรมผูสงูอาย ุบานแจคอนพฒันา
50/2  ม.2  บานแจคอนพฒันา  ต.ทุงผึง้
อ.แจหม  จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอาย ุบานใหมสวนดอกคาํ
51  บานใหมสวนดอกคาํ  ม.1  ต.วเิชตนคร
อ.แจหม  จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานสงิหชยั
267/1  ถ.วงัขวา  ต.สบตุย  อ.เมอืง
จ.ลาํปาง 52100

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

นายสมบรูณ  ยอดปญญา

นายบญุธรรม  ภามาต

นายวศิษิฎ  เตวชิยั

นายทน  ปลาดวง

นายสาย  บตุรปะละ

นายจ ู อนิกลุ

นายเลาย ีลลพิสิฐิ

นายนอย  มทัธุ

นางคาํผาย  กลาจริง

นายนอย  แตมลกึ

นายเหลีย่ม  สวยฉลาด

พ.ท.ธนพนัธ  วฒันานนท

-

086-1885613

054-263037

-

-

054-276444

081-7844562

086-1933174

083-2071432

087-0755801

054-369710

081-5680034

60

62

110

52

110

50

68

132

45

288

52

250
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ชมรมผูสงูอายบุานสามคัคใัต หมู 5
59  ม.5  ต.บานสา  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานสาสบหก หมู 2
90  ม.2  ต.บานสา  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอาย ุบานสามคัคเีหนอื หมู 10
75  ม.10  ต.บานสา  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอาย ุบานสาแพะ หมู 3
78  ม.3  ต.บานสา  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานเปยงใจ
48  ม.4  ต.ปงดอน  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานสมสกุ
7  ม.9  ต.แมสกุ  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานหนองกอก หมู 2
60  ม.2  ต.แมสกุ  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานศรบีญุเรอืง หมู 3
38  ม.3  ต.แมสกุ  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานศรบีญุเรอืงใต หมู 11
112 ม. 11 ต.แมสกุ อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานทุงคา หมู 4
52  ม.4  ต.แมสกุ  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานกิว่
64  ม.5  ต.แมสก  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานหวยสม
7  บานหวยสม  ม.9  ตาํบลทุงงาม
อ.เสรมิงาม  จ.ลาํปาง  52210

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

นายละ  มเีลข

นายใส  หนางาม

นายดวงด ี ตงุคนาคร

นายสนัน่  เปนปก

นายลอย  รกัเหลา

นายถาวร กาวนิชยั

นายหลา  พดุงาม

นายหมัว้  มณวีรรณ

นายหมัว้  อยูสขุ

นายสนุทร  อดเหนยีว

นายเยน็  ประทนัยะ

นายปนแกว  เทพแสง

054-369128

054-369128

054-369350

054-369350

089-5546439

054-833140

081-0207232

081-1221442

054-833145

084-3643179

081-9503786

-

70

63

69

73

45

103

78

231

206

142

90

60
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ชมรมผูสงูอายบุานดอนงาม
65  บานดอนงาม  ม.2  ต.แมสกุ  อ.แจหม
จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานนาบอน
101  บานนาบอน  ม.2  ต.ทุงงาม
อ.เสรมิงาม  จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานนาเดา
68/1  บานนาเดา  ม.6  ต.เสรมิซาย
อ.เสรมิงาม  จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานผาชอ หมู 8
25  ม.8  ต.แมสกุ  อ.แจหม  จ.ลาํปาง 52120
ชมรมผูสงูอายบุานแมสกุ
18  ม.1  ต.แมสกุ  อ.แจหม จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายสุานรกัผูสงูวยั หมู 1
172  ม.1  ต.แจหม  อ.แจหม จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายบุานจามเทวี
วดัศรบีญุเรือง  ถ.จามเทว ี ต.เวยีงเหนอื
อ.เมืองลาํปาง  จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานไผกลาง
50  ม.3  ต.วงัใต  อ.วงัเหนอื
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานกวาง
42 บานกวาง  ต.วงัใต  อ.วงัเหนอื
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายแุมกวัะ
วดัแมกวัะ  ต.แมกวัะ  อ.สบปราบ
จ.ลาํปาง  52170
ชมรมผูสงูอายตุาํบลสบปราบ
79  ม.11  ต.สบปราบ  อ.สบปราบ
จ.ลาํปาง  52170
ชมรมผูสงูอายบุานนายาง
สถานอีนามยับานนายาง  ม.3  ต.นายาง
อ.สบปราบ  จ.ลาํปาง  52170
ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลสบปราบ
34  บานสบปราบ  ม.14  ต.สบปราบ
อ.สบปราบ  จ.ลาํปาง  52170

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

นายกนธ ี เทพอดุ

นายจนัทรเฟอง  ปนตาแกว

นายอิน่แกว  หนอใหม

นายหลา  สตูรเลข

นายสงวน  ชยัพล

นายกมล เนตรรศัมี

น.ส.สธุวิรรณ  วงันยักลุ

นายคาํตัน๋  โนกลุ

นายอดุม  กลิน่มาลา

นายทา  วงัติบ๊

นายกองคาํ  สพุรม

นายเสาร  วงคบวรวทิย

นายซวั  จนัทราช

-

089-4301863

054-833145

087-1920248

054-833079

054-271061

089-4370216

086-1176341

-

084-6086867

083-5770489

084-3718211

086-7320524

75

163

156

120

112

60

72

103

230

1,150

1,000

800

1,200
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลสมยั
93/1  ม.4  ต.สบปราบ  อ.สบปราบ
จ.ลาํปาง  52170
ชมรมผูสงูอายแุมปะ
200  ม.18  ต.แมปะ  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานจาํตอง
11  ม.15  ต.รองเคาะ  อ.วงัเหนอื
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานดงไชย
วดับานดงไชยอนาราม  ถ.วงัขวา  ต.สบตุย
อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52100
ชมรมผูสงูอายบุานหวยหนอง
หอประชมุประจาํหมูบาน  ถ.หางฉตัร-เกาะคา
ต.หางฉตัร  อ.หางฉตัร  จ.ลาํปาง  52190
ชมรมผูสงูอายชุมุชนเจรญิสขุ
129  บานเจรญิสขุ  ถ.ซปุเปอรไฮเวยลาํปาง
ต.สบตุย  อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52100
ชมรมผูสงูอายชุมุชนเจรญิประเทศ
19  ซ.1  ถ.เจริญประเทศ  ต.เวยีงเหนอื
อ.เมอืง  จ.ลาํปาง  52100
ชมรมผูสงูอายบุานปางตุม หมู 7
35 ม.7 ต.แมสกุ  อ.จหม จ.ลาํปาง  52120
ชมรมผูสงูอายยุนิดี
21  ม.2  ต.วงัทรายคาํ  อ.วงัเหนอื
จ.ลาํปาง  52140
ชมรมผูสงูอายบุานสวนปาแมเมาะ
21  บานสวนปาแมเมาะ  ม.7  ต.บานดง
อ.แมเมาะ  จ.ลาํปาง  52220
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหลวงใต
40  บานปงคก  ม.4  ต.หลวงใต  อ.งาว
จ.ลาํปาง  52110
ชมรมผูสงูอายบุานทามะเกวนเหนอื
95  ม.10  ถนนเถนิ-วงัชืน้  ต.แมปะ  อ.เถนิ
จ.ลาํปาง  52160
ชมรมผูสงูอายบุานทามะเกวน
30  ม.3  ต.แมปะ  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง  52160

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

089-7572850

084-8804085
054-326543
081-9619942
054-833576

054-227873
081-3878363

054-269273
081-6268079

054-230018

054-230018
086-9224442

085-1010715

089-5535142

080-7698719

081-0242741

085-1009715

085-6203380

1,350

240

44

280

72

43

114

80

65

65

1,260

217

202

นายทน  คาํภไิล

นายอดุม  สบืคาํแกว

นายดเิรก  สธุยิวงศ

พ.ต.ท.สมทรง  มณฆากลุ

พ.ต.สรุยิณัห  หนองคาํปง

นางปนแกว  โลมากลู

นางพชัราภรณ  สวุรรณนนัท

นายประเสรฐิ  ฟงเยน็

นายเสาร  ศรสีวุรรณ

นายตา  นาหลวง

นายอิน่คาํ   อยูวงศ

นายกวน  กนัทะวงศ

นายหลาน  อนิตะพนัธ
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลเหลายาว
ม.2  ต.เหลายาว  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายวุดับานโฮงหลวง
ม. 2  ต.บานโฮง  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายตุาํบลปาพลู
124  ม.5  ต.ปาพล ู อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายโุรงพยาบาลปาซาง
11  ม.3 ต.หนองยวง  อ.เวยีงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอาย ุองคการบรหิาร
สวนตาํบลบานโฮง
สอ.บานหวยแพง  อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานปาปวย
ศาลาผูสงูอายบุานปาปวย  จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานแมปอก
355 ม. 5 ต.ศรวีชิยั อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายตุาํบลเหมอืงจี้
สถานอีนามยั  ต.เหมอืงจี ้ อ.เมอืง
จ.ลาํพนู  52000
ชมรมผูสูงอายบุานหวยกาน
วดัหวยกาน  ต.บานโฮง  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายจุงัหวดัลาํพนู
15/1 ม.6  ต.น้าํดิบ  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายตุาํบลทากาศ
91/2  ม.1  ต.ปาไผ  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานปาไผ
120 ม. 4  ต.ทากาศ  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170
ศนูยบรกิารผูสงูอาย ุวดัชางรอง
ต.ในเมอืง  อ.เมอืง  จ.ลาํพนู  52000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 นายศรวีงั  ตาปญญา

นายเจรญิ  ถานอย

นายรตัน  โปธาคาํ

นายแกว  ปานอย

นายอนิทร  ปาลกียุ

นายตนั  ปญญายอง

นายปน  ใจติ

นายกรฑีา  โปชยัคปุต

นายจนัทร  อสุาหปน

นายศรนีวล  แกวสขุ

นายพรมหมนิทร  เพ็งกาศ

นายถนอม  ตรองใจ

นายอดุม  สงิคโตวนา

053-5781142

053-591305

053-591346

053-555400

053-980402

053-550330

089-5593769

053-573645

053-591388

086-1953931

053-574423

053-536138

053-530113

30

285

180

797

812

211

133

30

343

30

492

150

30
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ชมรมผูสงูอายบุานทาศาลา
ม.3  ต.ทาสบเสา  อ.แมทา  จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายวุดัศรมีงคล
4  ม.2  ต.ทาทุงหลวง  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายตุาํบลเทศบาลบานโฮง
วดัหวยกาน ต.ยบุานโฮง  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายตุาํบลทุงหวัชาง
84  ม.3  ต.ทุงหวัชาง  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานทาปาเปา
187  ม.7  ต.ทาปลาดกุ  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอชมรมผูสงูอายบุานโฮง
โรงพยาบาลบานโฮง  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัทาปาสกั
สถานอีนามยัทาปาสกั ต.ทาปลาดกุ
อ.แมทา จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายตุาํบลอโุมงค
118/3  ม.7  ต.อโุมงค  อ.เมอืง
จ.ลาํพูน 52000
ชมรมผูสงูอายบุานศรเีตีย้
61  ม.9  ต.ศรเีตีย้  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานทาชมพู
10  ม.4  ต.ทาปลาดกุ  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายบุานศรทีรายมลู
ม.9  ต.ทาปลาดกุ  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายบุานทาทุงไผ
65  ม.3  ต.ทาปลาดกุ  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

นางละไม  เพิม่พูน

นายบญุ  จนิะเปงกาศ

นายสองเมอืง  กนัทะรตัน

ส.ต.เปง  อตุมะ

นายปน   ทาวงั

นายประสทิธิ ์ ณ ลาํพูน

นายเชาวลติ  ยาวรีะ

นายบญุสง  เพง็มาวนั

นายสวุรรณ  วงศอนิ

นายชวง  มานแกวจู

นายคาํปน  สรุนิเปา

นายกอง  สงิหไผ

053-549092

053-574715

053-980044

089-975127

089-2616813

053-591159

4532

053-541462

053-578487

053-507288

053-507169

053-507173

100

460

30

269

50

30

100

30

2547

167

93

54
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

ชมรมผูสงูอายตุาํบลชมรมผูสงูอายุ
บานเรอืน (บานหนองคู)
268  ม.1  ต.บานเรอืน  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานประตูปา
86  ม.4  ต.ประตปูา  อ.เมอืง  จ.ลาํพนู  52000
ชมรมผูสงูอายบุานใหมศวิไิล
79/9  ม.12  ต.ลี ้ อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานทาปลาดกุ
54/1  ม.5  ต.ทาปลาดกุ  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานปวง
123  ม.8  ต.บานปวง  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายตุาํบลตะเคยีนปม
5 ม.11  ต.ตะเคยีนปม  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานวงัดนิใหม
ม.14  ต.ลี ้ อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองปลาสะวาย
สถานอีนามยั ต.หนองปลาสะวาย
อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานหวยไซ
252  ม.8  ต.หวยยาบ  อ.บานธ  จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานหวยยาบ
198 ม.6  ต.หวยยาบ  อ.บานธ ิ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองยวง
ม.1  ต.หนองยวง  อ.เวยีงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานปพูฒันา
25  ม.3  ต.ลี ้ อ.เมือง  จ.ลาํพนู  52000
ชมรมผูสงูอายบุานฮอมตอ
122  ม.5  ต.ลี ้ อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานผาหนาม
93  ม.12  ต.ปาไผ  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110

พ.อ.อ.ทองคาํ  เจรญิศกัดิ์

นายสมศกัดิ ์  แสงสงิหขยั

นายศกัดิศ์ร ี เทพอาภา

นายอนิตาล  สทุธดกุ

นายอาย  สาคาํ

นายแกว  เชยีงคาํ

นายโชต ิ วงศศรใีส

นายจนัทร  ตาแกว

นายนรินัดร  สนิธบุญุ

นายบญุศร ี ปนตาเสน

นายทองคาํ  ทนโุวหาร

นายเถงิ  สามา

นายปุด  ใจทนนท

นายปรชีา  ใจเรือง

053-556082

053-531119

089-7043902

053-507107

053-596021

-

053-599080

085-8693418

053-984539

053-501910

053-504939

-

053-057032

-

635

400

112

211

250

677

200

185

175

135

310

50

115

50
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

ชมรมผูสงูอายบุานพระธาตหุาดวง
156/1  ม.15  ต.ลี ้ อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานมวงสามป
127  ม.8  ต.ลี ้ อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานแพะหนองหา
90  ม.13  ต.ลี ้ อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานลี้
36/1  ม.6  ต.ลี ้ อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานดงสกังาม
156  ม.6  ต.ปาไผ  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานปาจี้
36/3  ม.3  ต.ปาไผ  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายวุดัดอยสถานี
19  ม.11  ต.ทาปลาดกุ  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายโุรงพยาบาลบานธิ
11  ม.1  ต.บานธ ิ อ.บานธิ
จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานวงัดิน
ม.4  ต.ลี ้ อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายวุดัหวยบง
ม.3 , ม.8  ต.ศรวีชิยั  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายวุดัหลายแกว
ม.1 ต.ศรเีตีย้  อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานเกาะทุงมาน
ม.12  ต.ปาพล ู อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานปาพลู
ม.2 ตงปาพลู  อ.บานโฮง จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานแมหาด
ม.6 ต.ปาพล ู อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานหวยโทก
101 ม. ต.ปาพล ู อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานดงฤาษี
51  ม.8  ต.บานโฮง  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130

นายทองคาํ  เปงปะนนัท

นายสมเกยีรต ิ ปอกกนัทา

นายเปง  แกวสวุรรณ

นายทนู  กอนเขือ่น

นายแกว  ชยัยา

นายเลศิ  พทุธมิา

นายดาํรงค  ทพิยวารวีงค

นายคาํจนัทร  สายปน

ร.ต.ต.ลอน  แดงชมพู

นายวทิยา  โปราคาํ

นายทองอนิทร  วนัลบัแล

นายอดุม  วรรณภริะ

นายรตัน  โปธาคาํ

นายสวุรรณ  กนัทะลนั

นายคาํปน  พรหมอนนัต

นายสองเมอืง  กนัทะรนัต

6426

053-979411

-

-

-

-

086-1832137

053-984325

-

087-1841522

053-578429

053-980730

089-1928162

081-3875438

053-591344

053-980044

30

70

44

109

33

93

41

600

50

96

170

38

223

109

60

137
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ชมรมผูสงูอายบุานหวยน้าํดิบ
21  ต.บานโฮง  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานกลาง
ม.18  ต.บานโฮง  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายวุดัพระเจาตนหลวง
กลุ่มแม่บ้านพระเจ้าตนหลวง  ต.ศรีเต้ีย
อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานหนองปลาสวาย
สาํนกังานอนามยั  ต.หนองปลาสวาย
อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานหวยแทงใต
วดักูขาวย  ต.บานโฮง  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานดอยกอม
128  ม.6  ต.บานโฮง  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานหวยปางคา
ม.16  ต.บานโฮง  อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานลอง
ม.9  ต.บานโฮง  อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานน้าํเพอะพะ
ม.10  ต.บานโฮง  อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานสบลอง
ม.11  ต.บานโฮง  อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานปาดํา
ม.13  ต.บานโฮง  อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานดวงหวยเยน็
109  ม.4  ต.บานโฮง  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานศรเีมอืงยู
วดัศรเีมืองยู  ต.เวยีงยอง  อ.เมอืง
จ.ลาํพนู  52000
ชมรมผูสงูอายบุานเหลายาวเหนอื
ม.7  ต.เหลายาว  อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

นายชมุ  อานตา

นายศรยีรู  สงิหถา

นายประชนั  จนัทวาลย

นายทา  สนิธกินั

นายอนิทร  ปาลกียุ

นายสพุรรณ  กาวิเนตร

นายแกว  กณุาเรอืน

นายสชุาต ิ ลิน้ฤาษี

นายม ี กณุนา

นายกยุ  ใจมะสทิธิ์

นายอนิสอน  กนัธวิงั

นายใจ  จนัทรสม

นายวรีะยทุธ  วงศเชษฐ

นายโทน  อนิทยา

053-980634

053-980167

053-578158

053-978059

053-550331
2161

053-550325

053-591498

086-1964749

085-3640467

081-0284146

-

053-980352

053-512320

089-9552060

113

44

68

62

71

102

61

90

95

72

56

170

153

182
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ชมรมผูสงูอายบุานมวงโตน
ม.1  ตงเหลายาว  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานทุงโปง
ม.2  ต.เหลายาว  อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานแพะโปง
146 ม.8 ต.เหลายาว อ.บานโฮง จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานเหลายาวใต
วดัเหลายาวใต  ต.เหลายาว  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานเหลาหมนุ
ม.10 ต.เหลายาว  อ.บานโฮง จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานดอยแดน
74 ม.4 ต.เหลายาว อ.บานโฮง จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานทองฝาย
43 ม.9 ต.เหลายาว อ.บานโฮง จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานดงมะเฟอง
วดัดงมะเฟอง  ต.เหลายาว  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานเหลามะเหยอืง
ม.5  ต.เหลายาว  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานหวยสรอย
38  ม.2  ต.เหลายาว  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานปากทางมวงโตน
วดัปาธรรมภริมญ ต.เหลายาว  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานสนัปเูลย
อบต.ศรเีตีย้  ต.ศรเีต้ีย  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานศรเีตีย้
บานศรเีตีย้  ต.ศรเีตีย้  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

นายเสน  มลูรตัน

นายจนัทร  สขุใจ

นายธวชัชยั  วงคษายะ

นายธาดา  ภเูวียงจนัทร

นายเนยีม  อนิตะงาม

นายบญุทา  จกิยอง

นายศรวียั  ธมิา

นายสงวน  สบืชาติ

นายทาน  ปญญาคาํ

นายสมคดิ  ชนนัชนะ

นางอรทยั  สมสนุนัท

นายสวุรรณ  วงศอนิทร

นายใจ  ทาตาน

086-7295449

087-1847332

053-579147

053-578142

053-591382

053-595186

089-5565141

053-980550

053-595077

053-578770

053-578638
2216

053-578487

053-578120

162

166

75

205

68

98

81

99

110

85

86

80

124
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ชมรมผูสงูอายบุานหนองสะลงิ
วดัหนองสะลงิ  ต.ศรเีตีย้  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานดงขีเ้หลก็
วดัสงสนัต ิ ต.ศรเีตีย้  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานศรเีจรญิ
40  ม.6  ต.ศรเีตีย้  อ.บานโฮง   51130
ชมรมผูสงูอายบุานศรลีากรณ
ศนูยแปรรปูแมบาน  ต.ศรเีตีย้  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานดงมะปนหวาน
78 ม.8 ต.ศรเีต้ีย อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานศรปีทมุ
สอ.สนัปเูลย  ต.ศรเีต้ีย  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานสนัเจดยี - ยางสม
บานสนัเจดยี - ยางสม  ต.บานโฮง
อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายวุดัหวยแพง
ม.12  ต.บานโฮง  อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานหวยหา
วดัหวยหา  ม.7  ต.บานโฮง  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานหวยแทง
ม.5  ต.ปาพล ู อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานสนัตบัเตา
ม.17  ต.บานโฮง  อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานดอยโตน
ม.10  ต.ปาพล ู อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาตุม
99  ม.6  ต.ทาตุม  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานแพะรมิน้าํ
407  ม.11 ต.ทาขมุเงนิ  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170

108

90

123

70

72

85

90

96

240

86

122

33

30

64

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

นายจรญั  พนัโท

นายนวัิฒน  ทพิยกาญจนกลุ

นายม ี ชยักาวลิ

นายจนัทรติบ๊  พรหมซาว

นายสขุ  แกวทพิย

นายทา  พรมปญโญ

นายศลิป  อนิตะกอก

นายชาย  ทะสใุจ

นายเจรญิ  สรอยญาณ

นายแกว  อปุละกลู

นายรตัน  ยชียั

นายอนิถา  ศรวีงค

นายสงิหแกว  ดวงแกว

นายสนุทร  วงัศรี

086-1960194

053-578415

-

-

-

-

053-980593

089-5617064

053-591346

053-980198

-

053-561630

053-508533

087-1810083
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ชมรมผูสงูอายบุานสนั
100/2  ม.4  ต.ทาขมุเงิน  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายบุานหนองสนุ
10  ม.1  ต.หนองปลาสะวาย  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานหนองเจรญิ
198  ม.6  ต.หนองปลาสะวาย  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานทากอมวง
18  ม.3  ต.หนองปลาสะวาย  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานหนองเขยีด
24/2  ม.4  ต.หนองปลาสะวาย  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานหวยสะแหล
6/2  ม.5  ต.หนองปลาสะวาย  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานแวนนาวนิ
ม.2  ต.ลี ้ อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานนากลาง
ม.2  ต.ลี ้ อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานปวงคาํ
ม.9  ต.ลี ้ อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานปาหก
ม.7 ต.ลี ้ อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานกลาง
ม.10  ต.ลี ้ อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานโฮง
ม.11 ต.ลี ้ อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานใหมน้าํผ้ึง
ม.16 ต.ลี ้ อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัแมตนื
สถานอีนามยัแมตนื  อ.แมตนื  อ.ลี้
จ.ลาํพนู  51110

106

61

47

70

93

69

97

85

129

90

94

97

36

275

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

นายพรศกัดิ ์ เนตรคาํยวง

นายสาย  ยะทาตุม

นายสวสัดิ ์ ตัน๋แกว

นายด ี จนิตงุ

นายจนัทร  สภุาราษฎร

นายวลิยั  หลอวงคสา

นายสมบรูณ   หมืน่เมา

นายทอน    ขดัยศ

นางฟองจนัทร   อนิตะขตัยิ

นายปุด   กนัธยิะเทพ

นายสพุรรณ    เตรยีมจนัทร

นายเมอืง    เลศิอนนัต

นายทนั   เครือ่งแกว

นายสนัต ิ   ญาณตาล

084-9908833

053-978031

053-978212

053-978009
1797

081-0209895

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรติ
สถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานปาซาง
วดัปาซาง  ต.ปาซาง อ.ปาซาง
จ.ลาํพูน 51120
ชมรมผูสงูอายบุานลอง
วดับานลอง  ต.ปาซาง  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานหนองหอย
วดัหนองหอย  ต.ปาซาง  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานฉางขาวนอยใต
ม.4  ต.ปาซาง  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานฉางขาวนอยเหนอื
ศาลากาญจนาภเิษก  ต.ปาซาง  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานแมอาวสวุรรณ
50/1  ม.3  ต.นครเจดยี  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานหลายทา
ศาลากลางบาน  ม.4  ต.ตงปาไผ
อ.ลี ้ จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานสบทบ
179  ม.1  ต.ปากบอง  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานทาตนงิว้
39  ม.2  ต.ปากบอง  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานหนองสลกี
ม.3  ต.ปากบอง  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานหนองผาํ
ม.4  ต.ปาซาง  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานกอง
291  ม.5  ต.ปาซาง  อ.ปาซาง จ.ลําพนู 51120

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

นายชนุ    บรูณสงิห

นายชบุ   บรูณสงิห

นายสอน      เมฆโปธิ

นายบญุโท   อายกาศ

นายจรญู  ปนสงเสรมิ

นางยีสุ่น   ลาวนานนท

นายพรมมา  อะกะเรอืน

นายคาํ   แกวสรุนิทร

นายสขุ   วงัษา

น.ส.บวัผาย   อดุมสม

นายด ี  ไชยองคการ

นายมงคล   เปงกาสทิธิ์

นางอมรา   เชือ้พลู

-

-

-

-

053-521068

053-521770

053-555038

-

053-521245

2644

053-556665

053-557155

053-556557

635

68

155

100

164

193

84

50

130

62

44

108

168
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ชมรมผูสงูอายบุานสนัหางเสอื
ม.9  ต.นครเจดยี  อ.ปาซาง จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานปางกอตนั
2/1  ม.4  ต.นครเจดยี  อ.ปาซาง
จ.ลาํพูน 51120
ชมรมผูสงูอายบุานหวยไฟ
31/1  ม. 6  ต.นครเจดยี  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานน้าํนอย
29  ม.10  ต. นครเจดยี  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานผาเงนิ
112 ม.11  ต. นครเจดยี  อ.ปาซาง
จ.ลาํพูน 51120
ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัตาํบลแมแรง
สถานอีนามยัตาํบลแมแรง  จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานกองงาม
ม.1  ต. แมแรง  อ.ปาซาง
จ.ลาํพูน 51120
ชมรมผูสงูอายบุานแมแรง
ม.2  ต. แมแรง  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานปาขา
ศนูยเอนกประสงคประจาํหมูบาน
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานปาเบาะ
ม. 8  ต.แมแรง  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานสนักอคู-บวกบอน
วดัปาแดด  ต.แมแรง  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายวุดัวังหลวง
ม.1  ต.ปาพลู  อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานวงัมน
ม.1  ต.ปาพล ู อ.บาโฮง จ.ลาํพนู  51130

นายประพศิ   ชนีา

นายปอ      ภคูอนตอง

นายวเิชยีร     หาญขวาง

นายกมิ   สทุะนวน

นายทองคาํ    ปนสวุรรณ

นายทองสาย     จตินารนิทร

นายกองคาํ    ตนัซาว

นายทรพัย   เขือ่นแกว

นายจ ู  ทองเพญ็

นายเลาแกว    ปนกองงาม

นายเชาว   ปนตาอาย

นายผดั   อนิทะวงศ

นายปนแกว  คาํจมุปา

053-555448

089-5561856

-

086-1950665

081-0237230

053-520156

-

-

-

-

053-572361

084-1517363

084-0431072

67

38

38

54

35

487

180

104

32

119

52

58

78

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136
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ชมรมผูสงูอายบุานหนองบวัคาํ
42  ม.10  ต.แมตนี  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานหวยแหน
ม. 2  ต.ปาไผ   อ.ลี ้จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานแมหวางหวยรนิ
ม. 10 ต.นาทราย  อ.ลี ้จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานหวยหละ
สถานอีนามยั  ต.หวยหละ  ต.ปาพลู
อ.บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานทุงมาน
วดัทุงมาน  ม.4  ต.ปาพล ู อ.ชมรมผูสงูอายุ
บานโฮง  จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานทาตุม
วดัทาตุม  ม.1  ต.ทาตุม  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานรองหา
วดัรองหา  ม.4  ทาตุม   อ.ปาซาง
จ.ลาํพูน 51120
ชมรมผูสงูอายบุานไร
ศสมช. ม. 1 ต.มวงนอย  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานแซม
สถานอีนามยั ต.มวงนอย  อ.ปาซาง
จ.ลาํพูน 51120
ชมรมผูสงูอายบุานสะปุง
ศสมช. ม.3  ต.มวงนอย  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานมวงนอย
ศสมช.  ต.มวงนอย  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานปาตาล
วดัปาตาล  ม5  ต.มวงนอย  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานทากอมวง
ศสมช.  ต.มวงนอย  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

053-509337

053-536096

-

1923

085-5499069

053-593315

053-563346

-

085-3520153

085-3520098

-

-

-

นายเสารคาํ    สาระ

นายตัน๋  ศรทัธาทร

นายเสาร   เทพเทีย่ง

ร.ต.เฉลมิ  เอีย่มสะอาด

นายทอง   จนิดาหลวง

นายศรนีวล   แกวใน

นายอนิแสง   ธรมขนัธ

นายอนิตา   สารอีนิทร

นายพะยอม   นอยสะปุง

นายอนิทร   วงศชยั

นายจกัรคาํ   ไชยวงษา

นายสนุทร   พงษสวุรรณ

นายอนิถา   วรรณตนั

50

80

61

70

102

149

72

93

132

122

62

82

62
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ชมรมผูสงูอายบุานแก-ไรนอย
ศาลาเอนกประสงค  ม.7  ต.มวงนอย
อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานสะปุงหลวง
ศสมช. ม.8  ต.มวงนอย  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายวุดัทาสบเมย
วดัทาสบเมย  ม.2  ต.ทาขมุเงิน  อ.แมทา
จ.ลาํพูน 51170
ชมรมผูสงูอายบุานสวนหลวง
ม.3  ต.ทาขมุเงนิ  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายบุานทาขมุเงนิ
วดัทาขมุเงนิ ม.1  ต.ทาขมุเงนิ  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายบุานศรปีาน
ม.5  ต.ทาขมุเงนิ  อ.แมทา  จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายบุานแมเมย
168  ม.6  ต.ทาขมุเงนิ อ.แมทา จ.ลาํพนู 51170
ชมรมผูสงูอายบุานดอยครัง่
13 ม.7 ต.ทาขมุเงนิ  อ.แมทา  จ.ลาํพนู 51170
ชมรมผูสงูอายบุานปาไม
20  ม.10  ต.ทาขมุเงิน  อ.แมทา จ.ลาํพนู 51170
ชมรมผูสงูอายตุาํบลปากบอง
สถานอีนามยั  ต.ปากบอง  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายบุานดอยหลวง
สถานอีนามยับานดอนหลวง  ต.แมแรง
อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานตนผึง้
67/2  ม.3  ต.แมแรง  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานดอนตอง
120/1  ม.43  ต.แมแรง  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120

-

-

053-506357

-

053-506314

081-2892123

053-506649

053-506474

-

053-556129

053-572101
2936

-

053-557171

นายซอน    ไชยปญโญ

นายสาย   อตุสม

นายผาย     พรหมณะ

นายเมอืง    สมยาวะกาศ

นายจนัทร    จรกา

นายปวง   ปวนกาศ

นายผาน      อะถะกาศ

นายแกว   วงศตนักาศ

นายสมพรรณ   รนิกาศ

นายจอง  ทอนตาประเสรฐิ

นายโสภณ   ยางตลาด

นายทองคาํ    ปาระมี

นายวตัร     บญุเปง

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

60

109

188

92

82

50

78

87

34
455

825

110

178
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ชมรมผูสงูอายบุานหนองเงอืก
86  ม.5  ต.แมแรง  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานดอนหลวง
102  ม.7  ต.แมแรง  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานดอนนอย
20  ม.9  ต.แมแรง  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสูงอายบุานปาบกุ
21 ม.10  ต.แมแรง  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานปากลอง
74  ม.4 ต.น้าํดบิ  อ.ปาซาง จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานหนองผาขาว
190  ม.5  ต.น้าํดบิ  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานวงักู
วดัวงักู  ต.น้าํดบิ  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานวงัสวนกลวย
93  ม.12  ต.น้าํดบิ  อ.ปาซาง จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานทาไม
114/1  ม.13  ต.น้าํดบิ  อ.ปาซาง จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยั ต.มะกอก
สถานอีนามยั ต.มะกอก  อ.ปาซาง
จ.ลาํพูน 51120
ชมรมผูสงูอายบุานหนองสรอย
ม.1  ต.มะกอก  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานตนีดอน
ม.2  ต.มะกอก  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานหวาย
วดับานหวาย  ม.3  ต.มะกอก  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานมะกอก
176  ม.4  ต.มะกอก  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานสนักาํแพง
ม.5  ต.มะกอก  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู 51120

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

นายสมศกัดิ ์   ทนุอนิทร

นายโสภณ   ยางตลาด

นายศร ี  ดวงใจ

นายสนัน่   อนิกองงาม

นายดก  แสงบญุ

นายนคร   จาจะฯ

นายบญุธรรม  ตะเสาร

นางไร    จรีตัน

นายคาํ  ณโอโมงค

นายสวาง  คาํสม

นายมานพ    ตะกาํเนดิ

นายวรีะ   กาแกว

ร.ต.อาํนวย  โชติบาง

นายสวาง   คาํสม

นายบญุม ี  วญิญายอง

053-556704

-

-

-

-

-

-

-

-

053-520159

053-506125

053-572632

-

053-572170

053-572081

236

125

89

87

117

101

58

75

37

879

108

57

130

252

93
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ชมรมผูสงูอายบุานพระบาทตากผา
ม.6  ต.มะกอก  อ.ปาซาง จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานปาหมุน
ม.7  ต.มะกอก  อ.ปาซาง จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานกิว่มืน่
ม.8  ต.มะกอก  อ.ปาซาง จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานบอหนิ
ม.91  ต.มะกอก  อ.ปาซาง จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานไร
วดับานไร  ม.2  ต.แมตนื  อ.ลี้
จ.ลาํพูน 51110
ชมรมผูสงูอายบุานหวยศาลา
ม.7  ต.แมตนื  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานแมแนต
ม.8  ต.แมตนื  อ. ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานหวยเดือ่
ม.9  ต.ทาขนุเงนิ อ.แมทา จ.ลาํพนู 51170
ชมรมผูสงูอายบุานสนัปาสกั
วดัวดัปาสกั  ม.5  ต.แมตนื  อ.ลี้
จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานชวีติใหม
วดับานไร  ม.2  ต.แมตนื  อ.ลี้
จ.ลาํพูน 51110
ชมรมผูสงูอายบุานวงัน้าํลี้
ม.11  ต.ปาไผ  อ. ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานเหลาปากอง
ม.1  ต.น้าํดบิ  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานหวยออ
วดัหวยออ  ม.2  ต.น้าํดบิ   อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานปารกฟา
ม.9  ต.น้าํดบิ   อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานจาํชมภู
ม.10  ต.น้าํดบิ   อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานสนันกปาฮก
ม.11  ต.น้าํดิบ  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู  51120

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

นายฮอม   สรุยิะ

นายอดุม  คาํปญโญ

นายศุภกรณ์  วังวงศ์

นายเสถยีร   ใจจติต

นายปดุทา   สงิหใจ

นายอาย   ปนวสิุ

นายสม   สตุยิะ

นายชมุ   จีส้ละ

นายอดลุย    พงษตุย

นายอิม่คาํ   กอนเขือ่น

นายยวงคาํ   วงศชยัยา

นายแสน   ปาประศกัดิ์

นายวโิรจน   เตชาวงศ

นายคาํปน   สทิธวิารี

นายเสนิ    เดชาวงศ

นายยก  ปากดี

087-1753245

087-1755271

089-5583422
2912

053-572171

-

084-0038592

-

081-8821563

-

089-1943028

-

053-508040

053-508040

053-508040

053-508040

053-508040

84

63

33

59

66

74

57

52

109

59

56

142

124

149

23

24
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ชมรมผูสงูอายบุานหวยน้าํเยน็
ม.7 ต.ปาไผ  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายวุดัสามคัคธีรรม
ม.8  ต.ปาไผ  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานหวยแหนพฒันา
ม.9 ต.ปาไผ  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานใหม
ม.1  ต.นครเจดยี  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานหนองสมณะ
ม.2  ต.นครเจดยี   อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานโปงรู
ม.5  ต.นครเจดยี  อ.ปาซาง  จ.ลาํพูน 51120
ชมรมผูสงูอายบุานหนองสมณะใต
ม.12 ต.นครเจดยี  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานนครเจดยี
ม.7  ต.นครเจดยี  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานน้าํดบิชมภู
ม.10  ต.ปาไผ  อ.ลี้
จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองลอง
สถานอีนามยั ต.หนองลอง
อ.เวยีงหนองลอง  จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานวงศษาพฒันา
ม.1 ต. แมตนื  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานแพะเจรญิ
ม.9  ต.แมตนื  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานแมเทย
ม.6  ต.แมตนื  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายเุหมอืงจีห้ลวงบานเหลา
สถานอีนามยัเหมอืงจี ้ ม.1  ต.เหมอืงจี้
อ.เมอืง  จ.ลาํพนู  52000
ชมรมผูสงูอายบุานเหมอืงจี้
สถานอีนามยัเหมอืงจี ้ ม.1  ต.เหมอืงจี้
อ.เมอืง  จ.ลาํพนู  52000

นายอิน่คาํ  ไชยมณลีงัการ

นายสม   หงคาํเครือ่ง

นายเหลา  อนิชยัวงศ

นายนวล  กาปญญา

นายเมอืง    พนัยอง

นายทองชยั   เหลายานะ

นายดวงจนัทร  ญาณพนัธ

นายอนิทลกัษณ   อนิทจกัร

นางตา   อดุทาเสด

นายลอย  ฟงุฟู

นายนวล  อนิปุต

นายวฒุ ิ  สรุนิทรวงศ

นายดวงฤทธิ ์  วงคชะรตัน

นายทว ี  กยุคาํ

นายบญุศร ี  วรรณตนั

-

-

-

-

-

-

-

-

-

053-504136

-

086-1977075

084-0457229

053-573966

053-573645

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

51

41

70

77

107

88

42

176

47

30

35

36

85

99

69
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ชมรมผูสงูอายวุดักูเรอืง
ม.2 ต.เหมอืงจี ้ อ.เมอืง  จ.ลาํพนู 52000
ชมรมผูสงูวดัปงชยั
วกัปงชยั  ม.3 ต.เหมอืงจี ้ อ.เมอืง
จ.ลาํพนู  52000
ชมรมผูสงูอายบุานหวยสม
ม.5  ต.เหมอืงจี ้ อ.เมอืง  จ.ลาํพนู  52000
ชมรมผูสงูอายบุานปาตึง
ม.6  ต.เหมอืงจี ้ อ.เมอืง  จ.ลาํพนู  52000
ชมรมผูสงูอายบุานเหมอืงจีใ้หม
ม.8 ต.เหมอืงจี ้ อ.เมอืง  จ.ลาํพนู 52000
ชมรมผูสงูอายบุานปาตอง-หนองจาง
43 ม.11  ต.เหมอืงจี ้ อ.เมอืง จ.ลาํพนู  52000
ชมรมผูสงูอายบุานเชตวนั
ม.12 ต.เหมอืงจี ้ อ.เมอืง จ.ลาํพนู  52000
ชมรมผูสงูอายบุานปาตองหลวง
92  ม.13  ต.เหมอืงจี ้ อ.เมอืง  จ.ลาํพนู  52000
ชมรมผูสงูอายบุานกวม
62  ม.13  ต.เหมอืงจี ้ อ.เมอืง  จ.ลาํพนู 52000
ชมรมผูสงูอายบุานปาหา
ม.14  ต.เหมอืงจี ้ อ.เมอืง จ.ลาํพนู 52000
ชมรมผูสงูอายบุานปมปอก
226  ม.6 ต.ศรวีชิยัจี ้ อ.เมอืง
จ.ลาํพูน 52000
ชมรมผูสงูอายบุานแซม 2
92 ม.2 ต.มวงนอย อ.ปาซาง
จ.ลาํพูน 51120
ชมรมผูสงูอายแุมเทยสามคัคี
ม.13  ต.แมตนื  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายแุมเทยพฒันา
189  ม. 14  ต.แมตนื  อ.ลี้
จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสูงอายบุานหนองบวั
29  ม.2  ต.ทาตุม  อ.ปาซาง
จ.ลาํพูน 51120

นายวรีะ   ชยัสวสัดิ์

ร.อ.ต.สมพงษ  สบายจติ

นายแสงเมอืง  จีร๋ตัน

นายบญุศร ี  เสนาวารี

นางบวัจนัทร  สมจติร

นายเจรญิ   วงศววิฒันา

นายสมาน   จติร

นายยก  ชยัมงคลวฒันา

นายพรหมมา   กนัทะรนัต

นายดาํรง   สรุนิทรศรี

นายเตยีง  ติบ๊เตปน

นายสมบรูณ  ธาธญั

นายจรญู   ยองจา

นายแกว  โอดหมองคาํ

นายคาํอาย   มงคลหลวง

089-5528969

086-191295

053-56748

-

053-521702

053-561963

-

053-506158

-

053-506655

089-8833894

053-572279
1551

089-5600088

053-500421

053-509853

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

113

69

137

51

93

63

78

41

45

53

105

126

80

91

161
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ชมรมผูสงูอายบุานหนองเกดิ
69/1  ม.3  ต.ทาตุม  อ.ปาซาง
จ.ลาํพูน 51120
ชมรมผูสงูอายบุานรองชาง
4  ม.5  ต.ทาตุม  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานหนองหมู
18  ม.6 ต.ทาตุม  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานปาตอง
123 ม.7  ต.ทาตุม  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานปาสเีสยีด
25/1  ม.8 ต.ทาตุม  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานแมอาวนอย
296 ม.9  ต.ทาตุม  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานมงคลชยั
234/1  ม.10  ต.ทาตุม  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานสนัปาขาม
272  ม.11  ต.ทาตุม  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานสารภชียั
149  ม.12  ต.ทาตุม  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานไรปาดา
64  ม.13  ต.ทาตุม  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานสนัปาเปา
144  ม.14 ต.ทาตุม อ.ปาซาง
จ.ลาํพูน 51120
ชมรมผูสงูอายบุานศรวีชิยั
ม.10  ต.ศรวีชิยั  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานฝงหมืน่
17  ม.7  ต.เหมอืงจี ้ อ.เมอืง  จ.ลาํพนู 52000

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

นายแกว   หลวงโปธา

นายหงส  แหลงพทิกัษ

นายอนิใจ   ขดัเรอืน

นายปน   ทาลาว

นายณรงค   ภดูอนตอง

นายมา   ปนแสงแกว

นายแกว   มายอง

นายม ี  มณวรรณ

นายสงิห   คาํโย

นายโจ   อตุระแจ

นายสตุา    ปวนสงิห

นายวริตัน   ซาวยาว

นายอมร   ศรวีชิยั

053-539093

-

089-5543104

-

-

-

-

053-539079

081-1793514

053-508454

081-0330038

-

-

97

136

74

38

43

72

128

41

35

66

46

84

57
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ชมรมผูสงูอายบุานไรดง
ม.3  ต.น้าํดิบ  อ.ปาซาง จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานน้าํดบินอย
วดัน้าํดบิ   ม.6  ต.น้าํดบิ  อ.ปาซาง
จ.ลาํพูน 51120
ชมรมผูสงูอายบุาน้าํดบิหลวง
ม.7 ต.น้าํดิบ  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานใหมสวรรค
ม.11 ต.ศรวีชิยั  อ.ลี ้จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานแมสารปาแดด
41/1 ม.2  ต.เวยีงยอง  อ.เมอืง
จ.ลาํพนู  52000
ชมรมผูสงูอายบุานตอง
116  ม.4  ต.เวียงยอง  อ.เมือง
จ.ลาํพูน 52000
ชมรมผูสงูอายบุานทากู
4/1  ม.1 ต.ทาปลาดกุ  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายบุานปงออ
40  ต.ทาปลาดกุ  อ.แมทา จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายบุานปาตึงเหนอื
ต.ทาปลาดกุ อ.แมทา จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายวุดัตนแกว
ม.2 ต.เวียงยอง  อ.เมอืง จ.ลาํพนู  52000
ชมรมผูสงูอายวุดัศรบีญุชวัูงไฮ
ม.7 ต.เวียงยอง  อ.เมอืง จ.ลาํพนู  52000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลมะเขอืแจ
สถานอีนามยัมะเขอืแจ  ต.มะเขอืแจ
อ.เมอืง  จ.ลาํพนู 52000
ชมรมผูสงูอายบุานนาทราย
ม.4 ต.นาทราย  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานปาตาล 2
ม.5 ต.มวงนอย อ.ปาซาง จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานปาลาน
วดัปาลาน ม.6 ต.อโุมงค อ.เมอืงจ.ลาํพนู 52000

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

นายดวงคาํ    ปญญาผดั

นายเอกชยั  เอีย่มสะอาด

นายสวสัดิ ์  มนัทหลา

นายหนิว้  ปนตา

นายสนุทร   จนัตาเวยีง

นางดวงเนตร   ศรมีาลนู

นายจาํลอง  พงคแก

นายสอแกว   เปนพนสั

นายเหลว  เพยีรพนสัสกั

นายศรกียุ   ปนแสง

นายคาํปน   จนัตะธง

นายทองด ี ธแิจ

นายวนั  อนิทรตา

ร.ต.ต.วรศกัดิ ์  สงิหชนัสวสัดิ์

นายอนิถา   สธุรรม

-

-

053-508693

-

053-561147

053-530296

053-507583

-

-

053-562275

053-562064

053-527412

-

053-572420

-

125

122

205

42

80

126

150

50

30

145

76

1,650

87

95

163
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ชมรมผูสงูอายบุานหนองมะลอ
ม.2  ต.แมลาน  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานเดนเหมา
2 ม.5  ต.แมลาน  อ.ลี ้จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานเดนเหมา
36  ม.5  ต.แมลาน  อ.ลี ้จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานผาดาย
ม.1  ต.แมลาน  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานผาดายเหนอื
1  ม.6  ต.แมลาน  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานปาง
ม.1  ต.ศรวีชิยั  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานศรบีเุรอืง
ต.ศรวีชิยั  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานบารมศีรวีชิยั
175   ต.ศรวีชิยั  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานแมรองนอย
ม.11  ต.อโุมงค  อ.เมอืง  จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานเหลาพระเจาตาเขยีว
ม.2  ต.บานเรอืน  อ.ปาซาง
จ.ลาํพูน 51120
ชมรมผูสงูอายวุดัเจดยีสามยอด
ม.6  ต. บานเรอืน  อ.ปาซาง จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานเรอืน
สถานอีนามยัตาํบลบานเรอืน จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานศรชีมุ
สถานอีนามยัตาํบลบานเรอืน จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานเหลาสนัปง
สถานอีนามยัตาํบลบานเรอืน จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานทรายทอง
สถานอีนามยัตาํบลบานเรอืน จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานแมเหลก็
32  ม.8  ต.ทาขมุเงิน  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170

-

-

-

-

053-519030

081-3862217

-

086-7320618

053-982080
3150

053-593036

-

-

-

-

-

-

นายสขุ   จนัสุ

นายเสาร  พงิเจริญ

นายศรพีรรณ   สมสา

นายทน   ตะสภุา

นายวงศ  มวงอากาศ

นายทองแกว   กนัทะวงศ

นายทองสขุ   ตากนัทะ

นายม ี ตตีัน๋

นายจาํนง  เงาเงนิ

นายจนัทร   ทองนอย

นายคาํ   กนัทาทพิย

นายปวง  แกวกณุา

นายวชิติ   ทพิยใหม

นายคาํ   แกวใส

นายแกว  ขตัใิหม

นายจอมจนัทร  ปญญาพฤกษ

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

44

31

32

57

32

61

65

57

119

54

62

62

150

32

55

30
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ชมรมผูสงูอายบุานฝายแปน
วดัตนโชค  ม.4  ต.เหมอืงจี ้ อ.เมอืง
จ.ลาํพนู  5200
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอปาซาง
สาํนกังานสาธารณสขุอาํเภอปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานบวกกอหา
วดับวกกอหา  ม.8  ต.นครเจดยี  อ.ปาซาง
จ.ลาํพูน 51120
ชมรมผูสงูอายบุานสนัเจรญิ
424  ม.14  ต.น้าํดบิ  อ.ปาซาง จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานหนองสอง
ม.1 ต.หนองลอง  อ.เวยีงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานทาหลกุ
ม.4  ต.หนองลอง  อ.เวยีงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานสนัเหมอืง
ม.5  ต.หนองลอง  อ.เวยีงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานตนผึง้หลายลี้
ม.6  ต.หนองลอง  อ.เวยีงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานทาชาง
ม.6 ต.หนองลอง อ.เวียงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานกอทุง
31  ม.1  ต.กอ  อ.ลี ้  จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานกอหนอง
ม.2  ต.กอ  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานกอจอก
16  ม.3 อ.กอ  อ.ลี ้จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานกอทา
58/2  ม.4  ต.กอ  อ. ลี ้ จ.ลาํพนู 51110

-

053-520535

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

053-519000
1427

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

นายสมชาย    เชนชุม

นายสงิหแกว   ดวงแกว

นายสมบรูณ   ตาลกลุ

นายผวิ   เสรมิสขุตอ

นายดวงแกว  ประสามนสุรณ

นายใจ  เซง็อก

นายอดลุย   กนัทะวงศ

นายแสด  ปญญาเหลก็

นายยอน  ดวงใจ

นายบตัร  วนัหลี

นายคาํ    ศรินิชุ

นายบญุเรอืง  กติตวิรนาท

นายสมศกัดิ ์  เจรญิสขุ

71

30

79

50

182

40

108

50

180

77

28

42

45
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัผาง
สถานอีนามยั  อ.วงัผาง อ.เวียงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายเุทศบาลเมอืงลาํพนู
สาธารณสขุเทศบาลเมอืงลาํพนู อ.เมอืง
จ.ลาํพนู  5200
ชมรมผูสงูอายตุาํบลเวยีงยอง
สถานอีนามยัเวยีงยอง  ต.เวยีงยอง
อ.เมือง  จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายตุาํบลตนธง
สถานอีนามยัตาํบลตนธง  ต.ตนัธง
อ.เมือง  จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายตุาํบลเหมอืงงา
สถานอีนามยัตาํบลเหมอืงงา  อ.เมอืง
จ.ลาํพนู  5200
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองชางคนื
สถานอีนามยั  ต.หนองชางคนื  อ.เมือง
จ.ลาํพนู  5200
ชมรมผูสงูอายตุาํบลรมิปง
สถานอีนามยั  ต.รมิปง  อ.เมอืง
จ.ลาํพนู  5200
ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานแปน
สถานอีนามยับานแปน  อ.เมอืง
จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองหนาม
สถานอีนามยั  ต.หนองหนาม  อ.เมอืง
จ.ลาํพนู  5200
ชมรมผูสงูอายตุาํบลปาสกั
สถานอีนามยั ต.ปาสกั  อ.เมอืง  จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานกลาง
200 ม.11 ต.บานกลาง อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานทาสองทา
วดัทาสองทา  ม.7  ต.ทาปลาดกุ  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

 นายชยัศริ ิ  ชืน่จติรอรณุ

นายบญุชวย   วรรณเมฆ

นายวรีะยทุธ   วงคเชษฐา

นายจนัทรแกว   เขยีงธง

นายพรีพล  เพช็รรณสงักลุ

นายสวุฒัน  ตนัทะรา

ส.ต.ทองอนิทร  ประอนิทร

นายอนิทรแสง   นนัทชยั

นายสงา   จกัขุเรอืง

นายชมุพล  สวุรรณรตัน

นายอนิตา   มาผาบ

นางอาํพร   เหลาพนสัสกั

053-504842

087-1731275

053-560076

-

053-511422

053-514048

053-500166

053-557254

053-598313

053-584539

053-554321

053-507017

37

249

873

1,188

1,649

550

1,116

460

297

686

30

54
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ชมรมผูสงูอายบุานขนุตาล
วดัขนุตาล  ม.8  ต.ทาปลาดกุ อ.แมทา
จ.ลาํพูน 51170
ชมรมผูสงูอายบุานปาขา
อารามแมปาขา  ม.12 ต.ทาปลาดกุ อ.แมทา
จ.ลาํพูน 51170
ชมรมผูสงูอายบุานปาตงึใต
วดัปาตงึใต  ม.13  ต.ทาปลาดกุ  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายตุาํบลศรบีวับาน
ม.3  ต.ศรบีวับาน  อ.เมอืง  จ.ลาํพนู  5200
ชมรมผูสงูอายตุาํบลประตปูา
ม.9 ต.ประตปูา  อ.เมอืง  จ.ลาํพนู  5200
ชมรมผูสงูอายบุานหวยโปงสามคัคี
123/1  ม.11  ต.แมตนื  อ.ลี ้จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานเดนสวรรค
467/1 ม.16  ต.แมตนื  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานแมตนื
47/5 อ.แมตนื  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานเหลาดู
สถานอีนามยั ต.หนองยวง  อ.เวยีงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานหวยปนจอย
สถานอีนามยั ต.หนองยวง อ.เวยีงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานหนองยวง
สถานอีนามยั ต.หนองยวง อ.เวยีงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานหวัหอย
สถานอีนามยั ต.หนองยวง อ.เวยีงหนองลอง
จ.ลาํพูน 51120
ชมรมผูสงูอายบุานลองเครอืกวาว
สถานอีนามยั ต.หนองยวง อ.เวยีงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานปาคา
วดัปาคา  ม.1  ต. ดงดาํ  อ.ลี ้จ.ลาํพนู 51110

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

 นายทว ี หมอนแปง

นายจุม   สมบรูณชยั

 นายศรนีวล   ตาเมืองมลู

นายซาว    งาสวาง

นายสมศกัดิ ์  แสงสงิหชยั

นายอดุม   ศวิไิล

นายยดึ  เขือ่นชยัวงศ

นายชวย  มณวีรรณ

นายมอญ  ไชยยอง

นายทองคาํ  ทนโุวหาร

นายผล  ทนโุวหาร

นายดวง  เขยีวลอื

นายเทา  ปาคาํวงั

นายอุน  แกวติบ๊

086-1189573

-

-

053-553792

053-510809

-

-

-

053-505022

053-505022

053-505022

053-505022

053-505022

-

50

35

60

30

923

75

32

144

80

102

98

20

60

30
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ชมรมผูสงูอายบุานดงคาํ
ม.2  ต.ดงดาํ  อ.ลี ้จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานบวก
วดับานบวก  ม.3  ต.ดงดาํ  อ.ลี ้จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานหวยหญาไซ
วดัหวยหญาไซ  ม.4  ต.ดงดาํ  อ.ลี้
จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานปางสาน
วดัปางสาน  ม.5  ต.ดงดํา  อ.ลี้
จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานแมลอง
ม.6  ต.ดงดาํ  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานหวยออ
ม.1  ต.น้าํดบิ  อ.ปาซาง จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายตุาํบลน้าํดบิ
ม.1 ต.น้าํดิบ อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานแชซอน
ม.1 ต.หวยยาบ อ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานหวยยาบ
ม.2 ต.หวยยาบ อ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานหวยมวง
64 ม.3 ต.หวยยาบ อ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานหวยไซ
ม.4 ต.หวยยาบ อ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานปาตึง
ม.5 ต.หวยยาบ อ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานสนัพระเจาแดง
ม.6 ต.หวยยาบ อ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานแมหาด
33 ม.7 ต.หวยยาบ อ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานหวยไซ หมู  8
252 ม.8 ต.หวยยาบ อ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานหวยไซกลาง
113 ม.9 ต.หวยยาบ อ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

 นายปุด  อตุระ

นายจนัทรติบ๊  แกวมะลวิงศ

นายดวง  ขดัธนินท

นายอาย  ใจแวน

นายเสาร  ปภา

นายแสน  ปาประศกัดิ์

นายแสน  ปาประศกัดิ์

นางเทยีมตา ปญโญใหญ

นางประไพ  ไชยวรรณ

นายจมุปา  วงคคม

นายบญุยนื  ปนชยั

นายกองศร ี ปญโญใหญ

นายบญุศร ีปนตาแสง

นายอิน่แกว  ปนไชย

นายชวย  ปาลี

นายอนิสม  ปาลี

-

-

-

-

-

-

053-508040

053-984023

-

053-9-84112

053-984312

081-1844616

053-501910

086-1887280
1534

053-984539

053-984458

35

36

132

67

30

30

30

90

51

80

117

120

178

70

112

143
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ชมรมผูสงูอายบุานแสนตอ - ปากาง
8 ม.10 ต.หวยยาบ อ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานปาลาน
ม.11 ต.หวยยาบ อ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานปาหมอก
123 ม.12 ต.หวยยาบ อ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานหวยไซใหมพฒันา
269 ม.13 ต.หวยยาบ อ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานหวยไซ
ม.14 ต.หวยยาบ อ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานหวยไซสขุสวสัดิ์
19 ม.15 ต.หวยยาบ อ.บานธิ
จ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหวยยาบ
สถานอีนามยัตาํบลหวยยาบ อ.บานธิ
จ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอบานธิ
โรงพยาบาลบานธ ิต.หวยยาบ อ.บานธิ
จ.ลาํพนู  51180
ชมรมผูสงูอายบุานเตาปนู
11 ม.1 ต.บานธ ิอ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานปาเปา
29 ม.9 ต.บานธ ิอ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานธหิลวง
71 ม.3 ต.บานธ ิ  อ.บานธ ิ จ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานปาตาล
6 ม.4 ต.บานธ ิอ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานสนัทราย
32 ม.5 ต.บานธ ิอ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานปาสกั 1
30 ม.6 ต.บานธ ิอ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานปาสกั 2
85 ม.6 ต.บานธ ิอ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายุบานชางเพีย้น
7/4 ม.7 ต.บานธ ิอ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

นายทอง  ปญญาวารนิทร

นายบญุมา  ใจมุข

นายพรหมมา  ปนใจ

นายเสอืน  ปาลี

นายถนอม  พนักบั

นายอิน่คาํ  ปาลี

นายสภุาพ  ขลบิเงนิ

นายวรรณ  ปญโญใหญ

นายคาํจนัทร  สายปน

นายหมา  ปญโญใหญ

นายแสง  สภุาศรี

นายกองแกว  ปาระมแีจ

นายอนิทร  ปรดีาํ

นางจนัทรฟอง  มหาไม

นายมอญ  สภุาษี

นายใจ  ประสงคทรพัย

053-984741

053-501951

053-985373

053-984178

053-984536

053-984363

053-984129

053-984326

053-952503

053-501747

053-985001

053-501452

053-501272

053-502126

-

084-8092950

59

188

106

153

140

87

30

30

41

47

28

30

57

105

41

76
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ชมรมผูสงูอายบุานศรดีอนชยั
59 ม.8 ต.บานธ ิอ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานดอยเวยีง
72 ม.9 ต.บานธ ิอ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานสนัมะนะ
113 ม.10 ต.บานธ ิอ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานแพะ (ตนยางงาม)
14 ม.11 ต.บานธ ิอ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานสนัตนคา
4 ม.12 ต.บานธ ิอ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานปาเหยีง
37 ม.13 ต.บานธ ิอ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานธศิรมีลู
โรงพยาบาลบานธ ิ ต.หวยยาบ  อ.บานธิ
จ.ลาํพูน 51180
ชมรมผูสงูอายบุานปาแดง
54 ม.15 ต.บานธ ิอ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานบวับก
3 ม.16 ต.บานธ ิอ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานปาป
48 ม.17 ต.บานธ ิอ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานทาตุม
137 ม.18 ต.บานธ ิอ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานฮองแฮ
172 ม.19 ต.บานธ ิอ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานใหมกาดเหนอื
73 ม.20 ต.บานธ ิอ.บานธ ิจ.ลาํพนู 51180
ชมรมผูสงูอายบุานปาตนั
ม.10 ต.เหมอืงจี ้อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานอโุมงค
257 ม.1 ต.อโุมงค อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานกอมวง
สถานอีนามยั ต.อโุมงค  ม.2 อ.เมอืง
จ.ลาํพูน 5200

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

นายเมอืง  สมบรูณชยั

นายผอง  ชางวัด

นายทอง  ทาชืจ่ติ

นายนวล ปญโญใหญ

นางขนัแกว  ศรไีม

นายวรรณ ปญโญใหญ

นายอดุร  ทบุแปน

นายศรนีวล  สายเครือ่ง

นายอนิทร  อภวิงคงาม

นายอิน่คาํ  สมพงษ

นายสงิหคาํ มหาไม

นายบญุยนื  สายเครือ่ง

นายบญุยนื  สยุะใหญ

นายไสว  จโินเปง

นายดวงแกว  แสนเจรญิ

ร.อ.รวบ  ขดันาค

053-983216

-

053-983249

-

053-501516

086-7300529

086-9179392

053-501987

053-501321

086-6715542

053-501044

-

053-501524

-

-

-

24

26

58

35

51

51

25

45

31

28

31

36

26

134

294

107
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ชมรมผูสงูอายบุานสนักบัตอง
ม.3 ต.อโุมงค อ.เมอืง
จ.ลาํพูน 5200
ชมรมผูสงูอายบุานหนองหมู
265 ม.8 ต.อโุมงค อ.เมือง
จ.ลาํพูน 5200
ชมรมผูสงูอายบุานตนผึง้
ม.2 ต.หนองลอง อ.เวยีงหนองลอง
จ.ลาํพูน  51120
ชมรมผูสงูอายบุานวงัสะแกงเหนอื
ม.3 ต.หนองลอง อ.เวยีงหนองลอง
จ.ลาํพูน 51120
ชมรมผูสงูอายบุานแพะใต
ม.7 ต.หนองลอง อ.เวยีงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานวงัสะแกงใต
ม.7  ต.หนองลอง  อ.เวยีงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานอดุมพฒันา
ม.12  ต.ศรวีชิยั  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานแมลาน
56  ม.3  ต.แมลาน  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานเหลาแมว
สถานอีนามยัตาํบลวงัผาง
อ.เวียงหนองลอง จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานเหลาปงเสอื
สถานอีนามยัตาํบลวงัผาง อ.เวียงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานทาลี่
สถานอีนามยัตาํบลวงัผาง อ.เวียงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานวงัผาง
สถานอีนามยัตาํบลวงัผาง อ.เวียงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120

นายคาํจนัทร  ตาเจรญิ

นายอนิทร   ปญญาราช

นายลอย  ฟงุฟู

นายจนัทร  คาํวชิยั

นายผดั  ตกิะธรรม

นายเสนอ  คาํวชิยั

นายคาํ  แกวพรม

นายศรลียั  อตุะ

นายคาํ  นรเทศ

นายคาํ  ตุยแพร

นายชยัศริ ิ ชืน่จติรอรณุ

นายสทุน  ใจจติร

125

220

115

140

92

150

71

56

65

40

68

59

-

-

-

-

-

-

-

-

053-504842

053-504842

053-504842

053-504842

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366
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ชมรมผูสงูอายบุานดงหลวง
426/2 ม.5 ต.วงัผาง อ.เวยีงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานเวยีงหนองลอง
สถานอีนามยัตาํบลวงัผาง
อ.เวยีงหนองลอง  จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานวงัหมุน
ม.7 ต.วงัผาง  อ.เวียงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานดงเหนอื
ม.8  ต.วงัผาง  อ.เวยีงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานกลางทุง
สถานอีนามยัตาํบลวงัผาง อ.เวียงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานดงเจรญิ
ม.10  ต.วงัผาง อ.เวยีงหนองลอง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานสนัวไิลพฒันา
ม.17  ต.แมตนื อ.ลี ้ จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานแมกองวะ
53 ม.4 ต.แมลาน อ.ลี ้ จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานปาเหว็
1/1 ม.5 ต.อโุมงค อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานทุงปูแดง
95 ม.13 ต.เหลายาว อ.บานโฮง
จ.ลาํพูน 51130
ชมรมผูสงูอายบุานใหมปาฝาง
20 ม.15 ต.น้าํดบิ อ.ปาซาง จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานไรดงเหนอื
128  ม.16  ต.น้าํดบิ  อ.ปาซาง
จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานแมสารปาขาม
ม.5  ต.เวียงยอง  อ.เมอืง  จ.ลาํพนู  5200
ชมรมผูสงูอายบุานพระยนืรองไร
ม.1 ต.เวียงยอง  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

นายตา  อดุดง

นายแสน  สขุกนัทา

นายทอง  โพธยิอง

นายจนัทร  พทุธมิา

นายมนิทร  ทอเตีย้

นายดาํรง  ตาจมุปา

นายบาํรงุ  ศรสีทุธิ

นายคาํ  อปุคง

นายพนัธศกัดิ ์ ทาอโุมงค

นายดวงคาํ  สรุยิะพอ

นายพรหม  คาํดบิ

นายดวงคาํ  ปญญาผัด

นายตา  ปนตา

นางผองศร ี สวสัดี

-

053-504842

-

-

053-504842

-

053-509306

-

089-4315030

053-595203

-

087-1735541

053-537139

053-530230
1198

40

73

20

20

30

30

58

53

200

61

64

79

84

27
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ชมรมผูสงูอายบุานใหมวงัไฮ
ม.8 ต.เวียงยอง อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานทาทุงหลวง
ม.1 ต.ทาทุงหลวง อ.แมทา จ.ลาํพนู 51170
ชมรมผูสงูอายบุานทองฝาย
87 ม.3 ต.ทาทุงหลวง อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายบุานหนองยางไคล
ม.4 ต.ทาทุงหลวง อ.แมทา จ.ลาํพนู 51170
ชมรมผูสงูอายบุานหนองยางฟา
22  ม.5  ต.ทาทุงหลวง  อ.แมทา
จ.ลาํพูน 51170
ชมรมผูสงูอายบุานทุงทองกวาว
144/2  ม.6 ต.ทาทุงหลวง  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายบุานทองฝาย
ม.1 ต.ทากาศ อ.แมทา จ.ลาํพนู 51170
ชมรมผูสงูอายบุานแพะยนัต
139 ม.2 ต.ทากาศ อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานดอยแช
80 ม.3 ต.ทากาศ อ.แมทา จ.ลาํพนู 51170
ชมรมผูสงูอายบุานหมืน่ขาว
120 ม.4 ต.ทากาศ อ.แมทา จ.ลาํพนู 51170
ชมรมผูสงูอายบุานเกาะทราย
12/1 ม.5 ต.ทากาศ อ.แมทา จ.ลาํพนู 51170
ชมรมผูสงูอายบุานทากาศ
52  ม.6  ต.ทากาศ  อ.แมทา จ.ลาํพนู 51170
ชมรมผูสงูอายบุานนาหา
61 ม.7  ต.ทากาศ  อ.แมทา จ.ลาํพนู 51170
ชมรมผูสงูอายบุานหนองผึง้
156  ม.11 ต.ทากาศ  อ.แมทา จ.ลาํพนู
51170
ชมรมผูสงูอายบุานหนองบวั
179/2 ม.12  ต.ทากาศ  อ.แมทา
จ.ลาํพูน 51170

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

นายวชิติ  โอดจนัที

นายสวงิ  ยาวศิา

นายจรลั  สรุนิทรกาศ

นายคาํ  ทาใจกาศ

นายถา  ปญญากาศ

นายอนิทร  มกีาศ

นายพรหมมนิทร  เพ็งกาศ

นายเงา  ตุยกาศ

นายจนัทรตา  เทอกาศ

นายพรหมมนิทร  เพ็งกาศ

นายโสภณ  จนิะกาศ

นายมา  ชมพูกาศ

นายพบิลูย  แขกเสนา

นายอบุ  จนิะกาศ

นายชอม  ปญญากาศ

053-362008

053-574546

53-574471

-

053-374201

-

053-574451

053-574623

053-574423

053-574423

053-574272

053-574423

053-574423

053-574423

053-574423

45

90

63

57

30

24

29

38

67

102

72

139

23

24

36
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ชมรมผูสงูอายบุานปง
143 ม.13 ต.ทาขมุเงิน อ.แมทา
จ.ลาํพูน 51170
ชมรมผูสงูอายบุานบอโจง
71 ม.1 ต.หนองหนาม  อ.เมือง
จ.ลาํพูน 5200
ชมรมผูสงูอายบุานขวาง
ม.2 ต.หนองหนาม อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานหนองหนาม
ม.3 ต.หนองหนาม อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานใหมตนปน
21/1 ม.4 ต.หนองหนาม อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานหนองเหยีง
32 ม.5 ต.หนองหนาม อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานกอขอย
22/1 ม.6 ต.หนองหนาม อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานหนองเรอืง
26 ม.7 ต.หนองหนาม อ.เมอืงจ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานฮวบานทุง
107 ม.8 ต.หนองหนาม อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายมุหาวนั
วดัมหาวนั ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานแมจอง
39 ม.7 ต.ศรวีชิยั อ.ลี ้จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานแมสปวด
61 ม.2 ต.ทาสบเสา อ.แมทา จ.ลาํพนู 51170
ชมรมผูสงูอายบุานตนผึง้
102/1 ม.1 ต.เหมอืงงา อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานเหมอืงงา
133 ม.2 ต.เหมอืงงา อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานศรบีญุยนื
44 ม.3 ต.เหมอืงงา อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานวงัทอง
105 ม.4 ต.เหมอืงงา อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานปาขาม
92 ม.5 ต.เหมอืงงา อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200

นายสมบรูณ  เสารศรจีนัทร

นายไพบลูย  อปุระโจง

นายนติย  สริสิทิธิ์

นายตุน  หมองปะ

นายกองคาํ  ยะบงึ

นายถงึ  ยะบงึ

นายสงา  จกัขเุรอืง

นายจาํนง  จมุอไุทย

นายเลาคาํ  รตันพงศ

นายอาทติย  อรณุสทิธิ์

นายป  ชยัแสน

นายบญุธรรม  นาควชัระ

นายสงิหคาํ  จนัธง

จสอ.บรูณศกัดิ ์ สนิธบุญุ

นางยพุา  ถาวโิร

นายคาํจนัทร  กนัทะวงศวาร

นายใจ  ปญญาทา

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

-

053-573945

053-573336

053-573323

-

-

-

053-573523

-

053-511466

-

053-548101

-

-

-

-

-

43

38

50

39

56

53

53

37

32

184

53

36

200

100

100

50

80
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ชมรมผูสงูอายบุานทุง
234/1 ม.6 ต.เหมอืงงา อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานปาแขม
80/1 ม.7 ต.เหมอืงงา อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานหลกุ
36/1 ม.8 ต.เหมอืงงา อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานหวัยาง
23 ม.9 ต.เหมอืงงา อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานศรสีองเมอืง
126 ม.10 ต.เหมอืงงา อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานสนัคะยอม
61/1 ม.1 ต.ปาสกั อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานปาตงึงาม
70 ม.3 ต.ปาสกั อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานหลกุ
34/2 ม.4 ต.ปาสกั อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานหนองปลาขอ
20 ม.5 ต.ปาสกั อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานสนัปาสกั
29/1 ม.6 ต.ปาสกั อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานน้าํพุ
51/1 ม.7 ต.ปาสกั อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานหวยมาโกง
116  ม.8 ต.ปาสกั อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานกอเปา
102/1  ม.9  ต.ปาสกั อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานหนองหลมุ
25  ม.10  ต.ปาสกั อ.เมอืงจ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานหนองทา
190 ม.11  ต.ปาสกั อ.เมือง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานหนองหลมุ
81/1 ม.12 ต.ปาสกั อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานหนองซวิ
47/5  ม.13  ต.ปาสกั อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานหนองไซ
38  ม.14  ต.ปาสกั อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200

นายสเุทพ  ใบนา

นายสมีา  สนธิ

นายพรีพล  เพช็รรณสงักลุ

นายตา  ตะวรรณา

นายคาํหมืน่  ปกปงเมอืง

นายอนิทร  พงิคะสนั

นายใจ  พรีะเปง

นายสม ชมมชัยา

นางบญุยวง  เลสกั

นางสงิหทอง  ไชยาคาํ

นายสุมแกว  เตมซีวิ

นายวงค   กาวโิจง

นายปน   หวันะราษฎร

นางกองแกว   เศรษฐกจิ

นายประเสรฐิ  หวันะราษฎร

นายวงศ    ชมพูธง

นางจนัทรด ี  ศรวีชิยั

นายชมพ ู   คาํนาสกั

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

-

053-982164

-

-

-

053-584539

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

53

150

50

110

30

30

30

49

117

61

47

37

31

40

30

44

30
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ชมรมผูสงูอายบุานน้าํบอเหลอืง
140/1 ม.15  ต.ปาสกั อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานทรายทอง
59  ม.16  ต.ปาสกั อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานใหม
73 ม.17  ต.ปาสกั อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานใหมจตุจกัร
9  ม.18  ต.ปาสกั อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานบอดาว
30 ม.8 ต.บานเรอืน  อ.ปาซาง จ.ลาํพนู 51120
สถานอีนามยับานมงคลชยั
ต.ทาตุม  อ.ปาซาง จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานใหมพฒันา
35 ม.3 ต.ปาพล ูอ. บานโฮง จ.ลาํพนู 51130
ชมรมผูสงูอายบุานเจดยีรมิปง
37/1  ม.7 ต.หนองปลาสะวาย  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายบุานปากลอง
147  ม.8 ต.หนองปลาสะวาย  อ.บานโฮง
จ.ลาํพูน 51130
ชมรมผูสงูอายบุานหมปูง
68 ม.9 ต.เหมอืงจี ้อ.เมอืง
จ.ลาํพูน 5200
ชมรมผูสงูอายบุานดอยแกว
99  ม.12  ต.ทาสบเสา  อ.แมทา
จ.ลาํพูน 51170
ชมรมผูสงูอายบุานทุงหวัชาง
84  ม.3 ต. ทุงหวัชาง  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานสนัวไิล
29   ม.9 ต.แมคนื อ.ลี ้ จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานหนองบวั
40/2  ม.2  ต.ปาสกั อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานปาปวย
74  ม.10  ต.ศรบีวับาน  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200

นายคาํปน  สทุธกลุ

นางเมอืง   ละลา

นายดาํรงดี  ไชยเรอืน

นายเมอืงด ี   ลาวนนัท

นายสมบรูณ    ปญญา

นายสงิหแกว   ดวงแกว

นายมยุจนัทร    ตาโละ

นายปา   เปงปนมา

นายทองสขุ   เปงปนมา

นางคอมแกว   จนัทรบรุี

นายจนัทรติบ๊  จนัทรเมอืงวรรณ

ส.ต.เปง   อตุมะ

นายหลา   แสนสทิธิ์

นายดวงด ี   ตมิา

นายอาํนวย    เลสกั

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

-

-

-

-

053-593118

053-508533

-

053-978064

-

-

-

-

-

053-553686

053-553965

30

36

31

30

48

30

59

46

71

92

67

94

65

39

36
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ชมรมผูสงูอายบุานหนองหลม
132  ม.8  ต.ศรบีวับาน  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานใหมศรบีญุเรอืง
51/1 ม.14 ต.ปาพล ูอ.บานโฮง จ.ลาํพนู 51130
ชมรมผูสงูอายบุานชยัสถาน
52/1 ม.10 ต.อโุมงค อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานปาเสา
26/1 ม.9  ต.อโุมงค  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานฮองกอก
ม.4 ต.อโุมงค  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานเชตะวนัหนอง
ม.7 ต.อโุมงค  อ.เมือง  จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลปาซาง
ต.ปาซาง  อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานจาํขีม้ด
สถานอีนามยับานมา ต.ศรบีวับาน อ.เมอืง
จ.ลาํพูน 5200
ชมรมผูสงูอายบุานทุงเปด
51/1  ม.1 ต.ทุงหวัชาง  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานหนองปาตึง
9 ม.2 ต.ทุงหวัชาง อ.ทุงหวัช้าง จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานแมปนเดง็
51/1  ม.6  ต.ทุงหวัชาง อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานเจรญิญา
78  ม.8  ต.ทุงหวัชาง อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานหนองบวั
34  ม.4  ต.บานปวง  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานปวง
61/1  ม.7  ต.บานปวง  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160

นายประดษิฐ   ผดงุสกั

นายเกต ุ   โกจอละ

นายอนิสม   เทพอโุมงค

นายบญุยงั    บญุปญญา

นายมานติย   สารลขิติ

นายศรเีลศิ    วเิศษศริิ

นายศภุชยั   มหาพรหม

นางมณ ี  ไชยา

นายจนัทร    กาแกว

นายบญุตนั   ตาคาํ

นายสขุ    ปญญาแดง

นายคาํสขุ   ขดัสาน

นายย ุ  เตชะนา

นายบญุเปง     แกววงศ

053-553819

-

-

-

-

-

053-520155

-

-

-

-

-

053-996131
1334

053-996140

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

69
31

180

345

34

40

30

31

33

38

36

33

41

45
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ชมรมผูสงูอายบุานดงมลู
ม. 8 ต.บานปวง  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานสนัดอนรอม
ม.9  ต.บานปวง  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
สถานอีนามยัตาํบลน้าํดบิ
อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู 51120
สถานอีนามยับานทาตุม
อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานสนัทราย 2
26 ม.5 ต.บานธ ิ อ.บานธิ
จ.ลาํพูน 51180
สถานอีนามยับานวงัสวนกลวย
ม.4  ต.น้าํดบิ  อ.ปาซาง
จ.ลาํพูน 51120
ชมรมผูสงูอายบุานสวางวงศพฒันา
230/4  ม.5  ต.แมตนื  อ.ลี้
จ.ลาํพูน 51110
ชมรมผูสงูอายบุานนาเลีย่ง
46 ม.1 ต.นาทราย  อ.ลี้
จ.ลาํพูน 51110
ชมรมผูสงูอายบุานผาลาดใต
24/1  ม.3  ต.นาทราย  อ.ลี้
จ.ลาํพูน 51110
ชมรมผูสงูอายบุานหวยตม
348  ม.8  ต.นาทราย  อ.ลี้
จ.ลาํพูน 51110
ชมรมผูสงูอายบุานหนองปู
489  ม.9 ต.นาทราย  อ.ลี้
จ.ลาํพูน 51110
ชมรมผูสงูอายบุานหนองบอน
1 ม.11  ต.นาทราย  อ.ลี้
จ.ลาํพูน 51110

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

นายอาย    สาคาํ

นายปน    คาํใจหนกั

นายดวงคาํ   ปญญาผดั

นายศรนีวล   แกวใส

นายอิน่แกว   สภุาษี

นายบรูณ   แสงบญุ

พ.อ.อ. สขุสนัต   กาํปนทอง

นายขนั    ตะสภุา

นายคาํ   ตุมสงิหคาํ

นายโบะวา  วรกจิเจรญิวงศ

นายติบ๊   สมุี

นายจอซ   ขจรเกียรตสิกลุ

053-996067

-

053-508151

053-593255

053-501598

053-529179

-

-

-

-

-

-

85

48

30

30

109

30

32

95

74

121

31

40
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ชมรมผูสงูอายบุานเดนยางมลู
57  ม.12  ต.นาทราย  อ.ลี้
จ.ลาํพูน 51110
ชมรมผูสงูอายบุานหนองนา
ม.13 ต.นาทราย  อ.ลี้
จ.ลาํพูน 51110
ชมรมผูสงูอายบุานเดนทรายมลู
73  ม.14  ต.นาทราย  อ.ลี้
จ.ลาํพูน 51110
ชมรมผูสงูอายบุานผาลาดเหนอื
ม.15  ต.นาทราย  อ.ลี้
จ.ลาํพูน 51110
ชมรมผูสงูอายบุานแมหละ
142/1  ม.17  ต.นาทราย  อ.ลี้
จ.ลาํพูน 51110
ชมรมผูสงูอายบุานหนองเกีย๋ง
157  ม.18  ต.นาทราย  อ.ลี้
จ.ลาํพูน 51110
ชมรมผูสงูอายบุานศรเีวยีง
210/12  ม.21  ต.นาทราย  อ.ลี้
จ.ลาํพูน 51110
ชมรมผูสงูอายบุานผายอง
สถานอีนามยับานนากลาง  ต.ลี ้อ.ลี้
จ.ลาํพูน 51110
ชมรมผูสงูอายบุานทุงยาว
61/1  ม.7  ต.ศรบีวับาน  อ.เมอืง
จ.ลาํพูน 5200
ชมรมผูสงูอายบุานปาบง
52/1  ต.ศรบีวับาน  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานทุงยาวเหนอื
144  ม.12 ต.ศรบีวับาน  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานเรอืน
สถานอีนามยัตาํบลบานเรอืน  อ.ปาซาง
จ.ลาํพูน 51120
ชมรมผูสงูอายตุาํบลมวงนอย
92  ม.2 ต.มวงนอย  อ.ปาซาง จ.ลาํพนู 51120

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

นายบญุช ู  ศรพีร

นายหมอฉวยน ุ ถวลิผลเพิม่

นายเชอเกอ  ชยัธรีธรรม

นายติบ๊   ฟองฟู

นายศรหีมืน่  ตนัอตุ

นายเอสพอ  กอเกือ้ตระกลู

นายพะตุ    ยางอรณุรุง

นายกองคาํ   ลอดแปง

นายผจญ   ศศพิงศพนา

นายสมบรูณ   ประอตุม

นายทองคาํ   สรุยิสกั

นายวชิติ     ทพิยใหม

นายสบิศกัดิ ์  ไชยอปุาระ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

053-593202

053-572279

75

105

45

50

30

30

41

55

52

63

64

30

30
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมแรง
31 ม.1 ต.แมแรง  อ.ปาซาง จ.ลาํพนู  51120
ชมรมผูสงูอายบุานแมหวางพฒันา
ม.2  ต.นาทราย  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานแมหวางตนยาง
ม.5  ต.นาทราย  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานฮว
วดับานฮว  ม.6  ต.นาทราย  จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานแมหวางลุม
ม.7  ต.นาทราย  อ.ลี ้จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานนามน
ม.16   ต..นาทราย  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานนาทรายสามหลงั
ม.20  ต.นาทราย  อ.ลี ้จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานปาแก
71  ม.1  ต.รมิปง  อ.เมอืง  จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานรองกาศ
3/1  ม.2  ต.รมิปง  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานฮองแลง
39  ม.3  ต.รมิปง  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานศรบีงัวนั
121  ม.4   ต.รมิปง  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานสนัรมิปง
68  ม.6  ต.รมิปง  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานหนองผาํ
67  ม.7  ต.รมิปง  อ.เมอืง  จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานปายาง
4   ม.8  ต.รมิปง  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานสบปะ
29/1 ม.9  ต.รมิปง  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานกองทราย
178  ม.10  ต.รมิปง  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานสนัตนธง  1
 ม.1  ต.ตนธง  อ.เมอืง  จ.ลาํพนู 5200

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

นายอมร    ใจซาว

นายจนัทรติบ๊   คณุหงส

นายถอย   ดวงอาย

นายอนิทรสอง   คณุหงส

นายถนอม   แพรเมอืง

นายยงั   ตะฟน

นายศรบีตุร   คาํมลู

จ.ส.อ.ทองอนิทร  ประอนิทร

นายประเสรฐิ    ปงชยั

นายคาํ   สวุรรณา

นายด ี  สงศรี

นายสมบรูณ   ศรธีพิงิค

นายฤทธิท์ยั   ณ ลาํพนู

นายบญุศร ี ลงักาพิงค

นายคาํอาย  พรหมพงิค

นายดวงทพิย  ปนตายศ

นายจนัทร   พลหนิกอง

053-556349

-

-

-

-

-

-

053-510823

053-550476

-

-

-

053-512756

-

-

-

053-534065

30

52

73

65

56

76

70

71

36

34

106

130

124

78

63

23

99
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ชมรมผูสงูอายบุานสนัตนธง  2
82  ม.2  ต.ตนธง  อ.เมือง  จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผู้สูงอายุบ้านบ่อแฮ้ว
1  ม.3  ต.ตนธง  อ.เมอืง  จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานพนัตาเกนิ
ม.5  ต.ตนธง  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานสนัมะนะ
50  ม.6  ต.ตนธง  อ.เมือง  จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานจกัคาํภมิขุ
22  ม.7  ต.ตนธง  อ.เมือง  จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานลองกูไทย
160  ม.8  ต.ตนธง  อ.เมอืง  จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานปากลอง
195/2 ม.9  ต.ตนธง  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานรมิกวง
ม.10  ต.ตนธง  อ.เมอืง  จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานสนัมหาพน
173/1 ม.11  ต.ตนธง  อ.เมอืง
จ.ลาํพูน 5200
ชมรมผูสงูอายบุานจาํบอน
ม.3 ต.ศรบีวับาน  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานดอนแกว
ม.11  ต.ศรบีวับาน  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายตุาํบลนครเจดยี
1/1 ม.2  ต.นครเจดยี อ.ปาซาง  จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายบุานใหมสขุสนัต
22 ม.8  ต.ศรวีชิยั  อ.ลี ้จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานแมอีไ่ฮ
13  ม.2   ค.ศรวีชิยั  อ.ลี ้จ.ลาํพนู 51110
ชมรมผูสงูอายบุานหวยมวงใหม
14/1 ม.16 ต.หวยยาง อ.บานชี
จ.ลาํพูน 51180
ชมรมผูสงูอายบุานทุงขาวหาง
21/1  ม.1 ต.ตะเคยีนปม  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

นายวฒันา   มาใจสขุ

ร.ต.ถวลิ   กนัทะวงัสี

นายไพโรจน   จายะศกัดิ์

นายแสง   เทพมาลยั

นายประพนัธ   วงัสงิหคาํ

นายคาํ   ตะธิ

นายสขุ    อนิใจ

นายแสวง   มลูทอง

นายวชิยั   มวงอยู

นายซาว   งาสงา

นายสงิหชยั   วนันา

นายศรหีมืน่   กนัขดั

นายวนัคาํ   จนิาจนัทร

นายวชิาญ  นนัตะ

นายจุมปา    วงคคม

นายติบ๊  แสนแกว

-

053-512035

053-556491

053-5000554

084-0474310

053-500640

081-4737593

-

053-563671

-

-

-

089-8354935

-

053-984124

-

103

80

178

30

35

40

37

45

58

25

81

-

95

51

51

100
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ชมรมผูสงูอายบุานไมตะเคยีน
60  ม.2  ต.ตะเคยีนปม  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานปาดงึงาม
 ม.3 ต.ตะเคยีนปม  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานหวยงูสงิห
22/1  ม.4  ต.ตะเคยีนปม  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานไมสลี
42   ม.5  ต.ตะเคยีนปม  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานแมแสม
5  ม.6  ต.ตะเคยีนปม  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานหวยหาง
20  ม.7 ต.ตะเคยีนปม  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานหวยไร
25 ม.8  ต.ตะเคยีนปม  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานหนองหลกั
8 ม.9 ต.ตะเคยีนปม  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานปากอ
ม.10  ต.ตะเคยีนปม  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานศรดีงเยน็
ม.11 ต.ตะเคยีนปม  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานใหมไมสลี
ม.12  ต.ตะเคยีนปม  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพูน 51160
ชมรมผูสงูอายบุานตนแงะ
76/1  ม.9 ต.ตะเคยีนปม  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160

นายเมอืง  สมเตงิ

นายมอญ  แสนอนิตะ

นายจนัทร    จีแ๋ควะ

นายเยาว   ปูหมอง

นายหมอง   ปูคาํ

นายเสารคาํ   ศรวีจิี๋

นายคอก  นวลแซ

นายสขุคาํ   ปุดแค

นายผดัดา   คอกชาง

นายอิน่แกว  เซีย่งตา

นายปุด   มาสา

นายจกัรคาํ   สนนญัชยั

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

52

45

46

45

91

52

48

34

34

39

125

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529
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ชมรมผูสงูอายบุานใหมทาชมภู
136 ม.15 ต.ตะเคยีนปม  อ.ทุงหวัชาง
จ.ลาํพนู  51160
ชมรมผูสงูอายบุานหลายสาย
139/2  ม.16  ต.ทาสบเสา  อ.แมทา
จ.ลาํพูน 51170
ชมรมผูสงูอายอุาํเภอแมทา
100/2  ม.4  ต.ทาขมุเงิน  อ.แมทา
จ.ลาํพูน 51170
ชมรมผูสงูอายบุานปาซางนอย
42/1  ม.1  ต.บานแปน อ.เมอืง
จ.ลาํพูน 5200
ชมรมผูสงูอายบุานสนัมะกรดู
2 ม.2 ต.บานแปน  อ.เมอืง
จ.ลาํพูน 5200
ชมรมผูสงูอายบุานหนองเตา
209  ม.3 ต.บานแปน อ.เมอืง
จ.ลาํพูน 5200
ชมรมผูสงูอายบุานสนัมะโก
ม.4 ต.บานแปน อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานบชูา
ม.5  ต.บานแปน  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานแปน
103/1 ม.6 ต.บานแปน อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานเสง็
ม.7  ต.บานแปน  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานมวง
ม.8  ต.บานแปน  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานแมทาหลวง
ม.9  ต.บานแปน  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานศรบีวับาน
73  ม.1  ต.ศรบีวับาน อ.เมอืง
จ.ลาํพูน 5200
ชมรมผูสงูอายบุานขวัแคร
7170  ม.4  ต.ศรบีวับาน อ.เมือง
จ.ลาํพูน 5200

นายชวง   มานแกวจู

นายใจ   สรุนิทรเสาร

นายพรศกัดิ ์  เนตรตาํยวง

นายบญุศร ี  วงัตาสี

นายแกว   ทาแปน

นายสรุยิา   พวงมาลยั

นายเทยีมศกัดิ ์ กญัธง

นายแดง   ปญญาสงเสมิ

นายอนิแสง  นนัทชยั

นายอารมณ   กมลสทิธิ์

นายสมบตั ิ  ขนัทะ

นายคาํ   มะลลิาํพนู

น.ส.ประกายคาํ  คาํปนนา

นางจนัทร   ปานทาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

69

59

22

22

48

26

58

87

74

44

40

74

63

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543
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ชมรมผูสงูอายบุานมาใต
543  ม.5  ต.ศรบีวับาน อ.เมือง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานมาเหนอื
146/1  ม.6  ต.ศรบีวับาน อ.เมอืง
จ.ลาํพูน 5200
ชมรมผูสงูอายบุานหนองเจดยี
ม.13  ต.นครเจดยี  อ.ปาซาง
จ.ลาํพูน 51120
ชมรมผูสงูอายบุานสบเสา-ปาแดง
143 ม.1 ต.ทาสบเสา อ.แมทา
จ.ลาํพูน 51170
ชมรมผูสงูอายบุานผาตัง้
13/1 ม.4 ต.ทาสบเสา อ.แมทา
จ.ลาํพูน 51170
ชมรมผูสงูอายบุานจาํตาเหนิ
86  ม.5 ต.ทาสบเสา อ.แมทา
จ.ลาํพูน 51170
ชมรมผูสงูอายบุานรองเรอืน
64  ม.6 ต.ทาสบเสา อ.แมทา
จ.ลาํพูน 51170
ชมรมผูสงูอายบุานดอนชยั
220/0  ม.8  ต.ทาสบเสา  อ.แมทา
จ.ลาํพูน 51170
ชมรมผูสงูอายบุานหลายทา
89   ม.9  ต.ทาสบเสา  อ.แมทา
จ.ลาํพูน 51170
ชมรมผูสงูอายบุานทุงยาว
209  ม.11 ต.ทาสบเสา  อ.แมทา
จ.ลาํพูน 51170
ชมรมผูสงูอายบุาผาสุข
87/1   ม.15  ต.ทาสบเสา  อ.แมทา
จ.ลาํพูน 51170
ชมรมผูสงูอายบุานสนัหวัววั
37/1 ม.5 ต.ประตูปา อ.เมอืง
 จ.ลาํพนู 5200

นายอนิตา   กนัทะอาสวะ

นายสมบตั ิ เตชะโสถ

นายทองอนิทร  ไชยชาญ

นายสวาง   ทองหลอ

นายสวาง   นอยคะ

นายอนิแสง  เปงเสา

นายบญุปน  พทุธไส

นายตา   สภุาอาย

นายคาํหมืน่   พทุธปวน

นายบรรจง   กลาหาญ

นายอาย  พตูัง้

นายอนิทอน  อนิทรชยั

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

053-532322

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

89

34

65

140

67

54

115

80

71

30

33

81
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ชมรมผูสงูอายบุานศรยีอย
50/1 ม.4 ต.ตนธง  อ.เมือง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานชยัมงคล
61/1  ม.1 ต.ประตูปา อ.เมอืง
จ.ลาํพูน 5200
ชมรมผูสงูอายบุานลองเดือ่
11/2  ม.2 ต.ประตูปา อ.เมอืง
จ.ลาํพูน 5200
ชมรมผูสงูอายบุานลามชาง
40/1 ม.3 ต.ประตูปา อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานรองเขยีว
27  ม.7 ต.ประตูปา อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานศรสีพุรรณ
ม.6  ต.ประตูปา  อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายบุานหนองมลู
ม.5  ต.ประตูปา อ.เมอืง จ.ลาํพนู 5200
ชมรมผูสงูอายตุาํบลมะกอก
255 ม.4  ต.มะกอก อ.ปาซาง จ.ลาํพนู 51120
ชมรมผูสงูอายตุาํบลศรวีชิยั
355  ต.ศรวีชิยั  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายตุาํบลลี้
89   ม.11  ต.ลี ้ อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานตนผึง้
ม.2  ต.แมลอย  อ.แมทา จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายบุานปอแมลอบ
ม.1 ต.ทาแมลอย  อ.แมทา จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายบุานหวยเหีย้ะ
22  ม.3  ต.ทาแมลอย  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายบุานฮองกอมวง
45 ม. 6  มะเขอืแจ  อ.เมือง
จ.ลาํพนู  52000
ชมรมผูสงูอายบุานสบสะปวด
178  ม.14  ต.ทาสบเสา  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170

นายหวนั   ชมพวูลิาศ

นายตาคาํ  สธุรรม

นายสวุรรณ  สวีกิะ

นายประทปี   อดุรธานี

นายแสง  พวงพยอม

นายอิน่แกว  แสงสวุรรณ

นายศร ี  จนิาศรมีลู

นายทองคาํ  จอมขนัเงนิ

นายปน    ใจดี

นายเมอืง  เลศิอนนัต

นายอาย   หมืน่สทิธกิาศ

นายสนทิ   บญุศรี

นายจนัทร    เมอืงทวม

นายจนัทรตา   มณขีตัยิ

นายสม  พงกลาง

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

053-560396

053-500222

053-500490
1393

-

-

053-510875

084-9854819

-

-

-

-

-

-

053-503573

-

55

90

94

96

38

115

64

30

30

30

30

80

30

31

92
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ชมรมผูสงูอายนุาดอยสารภี
127/1  ม.7   ต.ทาสบเสา   อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายบุานแมปอกใน
ม.4  ต.ศรวีชิยั   อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายตุาํบลดงคาํ
67  ม.3  ต.ดงคาํ  อ.ลี ้ จ.ลาํพนู  51110
ชมรมผูสงูอายบุานสนัตนผึง้
ม. 17  ต.มะเขอืแจ   อ.เมือง
จ.ลาํพนู  52000
ชมรมผูสงูอายบุานสนัปาเหยีง
116  ม.7  ต.มะเขอืแจ  อ.เมือง
จ.ลาํพนู  52000
ชมรมผูสงูอายบุานสนัคะยอม
ม.4 ต.มะเขอืแจ  อ.เมือง
จ.ลาํพนู  52000
ชมรมผูสงูอายบุานเหมอืงกวกั
99/2  ม.5  ต.มะเขอืแจ  อ.เมอืง
จ.ลาํพนู   52000
ชมรมผูสงูอายบุานฮองกอมวง 2
75  ม.4  ต.มะเขอืแจ  อ.เมอืง
จ.ลาํพนู  51000
ชมรมผูสงูอายบุานทาดง
41  ม.13  ต.ทาสบเสา  อ.แมทา
จ.ลาํพนู  51170
ชมรมผูสงูอายบุานดงสามหมืน่ หมู 5
207/1 ม.5  ต.บานโฮง  อ.บานโฮง
จ.ลาํพนู  51130
ชมรมผูสงูอายเุทศบาลเมอืงลาํพนู
1 ถ.ชางฆอง ต.ในเมอืง อ.เมอืง
จ.ลาํพนู  51000
ชมรมผูสงูอายสุนัดอนรอม
ศนูยชมุชนสนัดอนรอม  ต.ในเมอืง  อ.เมอืง
จ.ลาํพูน 5200

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

นายตา   ยะสงา

นายดวง   หวัน่ฮอ

นายจนัทรติบ๊   แกวมะลวิงค

นายเหลา   จมุพระนดั

นายสงดั   สภุนสั

นายศรสีรอย  ภาพะยอม

นายหวนั  ประโยง

นายแกว   วงคสถาน

นายเมอืงด ี  ปะละอตุ

นายยนื   วงศฟน

นายประสทิธิ ์  ไชยยอง

นายวเิชยีร  ศรเีรอืน

085-7116851

081-9807992

-

-

-

-

053-503314

053-503632
1191

-

053-980688

253-531105
089-7301847

053-563665
053-510619

293

85

40

30

40

146

31

103

50

77

55

554

161
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ชมรมผูสงูอายขุาราชการบาํเหนจ็บาํนาญ
และผูสงูอายสุโุขทยั
โรงพยาบาลสโุขทยั  อ.บานกลวย อ.เมอืง

จ.สโุขทยั 64000

ชมรมผูสงูอายขุาราชการบาํนาญครู
สปอ.เมอืงสโุขทยั
260/1  ต.บานสวน  อ.เมอืง

จ.สโุขทยั 64000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานสวน
สถานอีนามยัตาํบลบานสวน  อ.เมอืง

จ.สโุขทยั  64000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลตาลเตีย้
สถานอีนามยัตาํบลบานตาลเตีย้  อ.เมือง

จ.สโุขทยั  64000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานหลมุ
สถานอีนามยัตาํบลบานหลมุ  อ.เมอืง

จ.สโุขทยั  64000

ชมรมผูสงูอายกุารบรหิารลมปราณเพือ่
สขุภาพสโุขทยั
50/9  ถนนบาลเมอืง  ต.ธาน ี  อ.เมอืง

จ.สโุขทยั  64000

ชมรมผูสงูอายชุมุชนราชธานี
ศาลาชมุชนราชธาน ี ต.ธาน ี อ.เมอืง

จ.สโุขทยั  64000

ชมรมผูสงูอายกุายบรหิารรกัษสขุภาพ
กวางตงชีก่ง
โรงเรียนกวางตง ต.ธาน ี อ.เมอืง

จ.สโุขทยั  64000

ชมรมผูสงูอายพุฒันาผูสงูอายุ
ตาํบลปากพระ
ต.ปากพระ  อ.เมอืง  จ.สโุขทยั  64000

นายบญุธรรม   สดุสวาท

นายชรตัน    อนมุาศเมธา

นายโนร ี    เรอืงโต

นายวเิชยีร    ฉมิไล

นายบรรจง    อนิดี

นายบญุลอื   สาภนินัท

นางสมใจ     ทองเทศ

นางจรุรีตัน     องัศริจินิดา

นายพล     พากเพยีร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

83

485

278

465

187

65

48

60
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ชมรมผูสงูอายพุฒันาผูสงูอายตุาํบลยางซาย
ต.ยางซาย  อ.เมอืง  จ.สโุขทยั  64000

ชมรมผูสงูอายกุายบรหิารเพือ่สขุภาพ
เมอืงเกาสโุขทยั
41/1  ม.3  ต.เมอืงเกา  อ.เมอืง

จ.สโุขทยั  64000

ชมรมผูสงูอายอุอกกาํลงักายและผูสงูอายุ
ชมุชนบางแกว
ศาลาชมุชนบางแกว ต.ธาน ี อ.เมือง

จ.สโุขทยั  64000

ชมรมผูสงูอายบุานเพชรไฝ หมู 4
บานเพชรไฝ  ม.4  ต.บานกลวย  อ.เมอืง

จ.สโุขทยั  64000

ชมรมผูสงูอายกุายบรหิารบานหนองทอง
ม.1  ต.บานสวน  อ.เมือง จ.สโุขทยั  64000

ชมรมผูสงูอายไุทเกก หมู 1 บานเพชรไฝ
87/1  ม.1 ต.เมืองเกา  อ.เมือง จ.สโุขทยั

ชมรมผูสงูอายรุกัษสขุภาพบานคลองโพธิ์
69/2  ม.1 ต.บานกลวย  อ.เมอืง

จ.สโุขทยั  64000

ชมรมผูสงูอายรุกัษสขุภาพและ
ผูสงูอายเุลอไท
ศาลาชมุชนเลอไท  ต.ธาน ี อ.เมอืง

จ.สโุขทยั  64000

ชมรมผูสงูอายอุอกกาํลงักายบานนา
วดับานนา  ต.เมอืงเกา อ.เมอืง

จ.สโุขทยั 64000

ชมรมผูสงูอายขุาราชการบาํเหนจ็บาํนาญ
และผูสงูอาย ุอาํเภอทุงเสลีย่ม
ถ. 1048 เถนิทุงเสลีย่ม  ม.1  ต.ทุงเสลีย่ม

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

นายหรุน    เพิม่พูน

นางมาลนิ ี   หมอนเกสร

นางทองพนู   ชชูติ

นายสนธิ ์   พรมดวง

นางแทน   แกวกาํแพง

นางมาล ี   นอยอนิทร

นางสาํราญ    ทองงาม

นางสาํราญ   ศรสีนัต

นายทว ี   เลกิแดง

นายวชัร ี  จงแจมฟา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

272

96

48

216

42

32

43

61

39

112

¨Ñ§ËÇÑ́ ÊØâ¢·ÑÂ



225·íÒà¹ÕÂºÍ§¤•¡ÃªÁÃÁ´ŒÒ¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È.2553

ÅíÒ´Ñº·Õè Ë¹‹ÇÂ§Ò¹/Í§¤•¡Ã/·ÕèÍÂÙ‹ ª×èÍ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹/·ÕèÍÂÙ‹ â·ÃÈÑ¾·•/â·ÃÊÒÃ ÊÁÒªÔ¡ (¤¹)

ชมรมผูสงูอายสุามคัคี
สอ.บงึบอน  46  ม.13  ต.กลางดง

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายวุยัไทยชนะศกึ
122  ม.11  ต.ไทยชนะศกึ  อ.ทุงเสลีย่ม

จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายบุานแสงวาง
สอ.แสงสวาง  64 ม.3  ต.บานใหมชยัมงคล

อ.ทุงเสลีย่ม  จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายพุทุธมามะกะ
วดัหนองรงัสติ  52/7  ม.4  ต.บานใหมชยั

มงคล   อ.ทุงเสลีย่ม  จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายบุานหนองผกับุง
สอ.หนองผกับุง  31  ม.5  ต.กลางดง

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายรุุมโพธิ์
สอ.ทาวเิศษ  100  ม.2  ต.บานใหมชยัมงคล

อ.ทุงเสลีย่ม  จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายนุครทาชมุ
วดัทาชมุ  462/1  ม.9  ต.ทุงเสลีย่ม

อ.ทุงเสลีย่ม  จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายรุุมไทร
287  ม.6  ต.บานใหมชยัมงคล อ.ทุงเสลีย่ม

จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายวุงัธารสามคัคี
โรงเรยีนบานวงัธาร  68 ม.4  ต.ทุงเสลีย่ม

อ.ทุงเสลีย่ม  จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายรุกัสขุภาพ
(บานหนองหมืน่ชยั)
สถานอีนามยับานหนองหมืน่ชยั  61  ม.5

ต.ไทยชนะศกึ อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

นายเชาวน    กติตวิงศ

นายประสทิธิ ์  ยนิดี

นายประทมุ    นชุปาน

นายหนา   อยูภกัดี

นายทรวง    อิน่แกว

นายจนัทรคาํ   ยะสาย

นายณรงค    สขุกลุสวสัดิ์

นายเพง็   สอนวเิศษ

นายวชัร ี  จงแจมปา

นายสมีา   มสีติ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114

56

60

118

109

97

295

70

216

62

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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ชมรมผูสงูอายบุานเหมอืงนา

วดัเหมอืงนา  49 ม.1 ต.ทุงเสลีย่ม

อ.ทุงเสลีย่ม  จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายบุานโชคมวง

596/1  ม.12  ต.ทุงเสลีย่ม  อ.ทุงเสลีย่ม

จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายเุขาแกวศรสีมบรูณ

สถานอีนามยัตาํบลเขาแกวศรสีมบรูณ ม.3

ต.เขาแกวฯ  อ.ทุงเสลีย่ม  จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายหุลวงพอศลิา

วดัทุงเสลีย่ม  ม.3 ต.ทุงเสลีย่ม  อ.ทุงเสลีย่ม

จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายกุลางดงอบุาลรีวมใจ

สถานอีนามยัตาํบลกลางดง  190/2  ม.1

ต.กลางดง  อ.ทุงเสลีย่ม  จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายรุมเยน็

อาคารเอนกประสงค ม.7 ต.บานใหญชยัมงคล

อ.ทุงเสลีย่ม  จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายรุมคณู

วดัโคงเจริญ  133 ม.5 ต.บานใหมชยัมงคล

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายบุานสามหลงั

สอ.บานสามหลงั  ม.6  ต.เขาแกวชยัมงคล

อ.ทุงเสลีย่ม  จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายเุขายา

วดัเขายาฯ  170 ม.8 ต.บานใหมชยัมงคล

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายภุแูกวสามัคคี

อาคารเอนกประสงค  ม.13  ต.ทุงเสลีย่ม

อ.ทุงเสลีย่ม  จ.สโุขทยั  64150

นายชม   บญุจบูตุร

นายสวุรรณ   พรมโสดา

นายปแกว   อตุบวัวงศ

นายบญุรวย    อนิพรม

นายถนอม   คาํปวนสาย

นายใบ   แนวงาม

นายวชิยั    บญุมาก

นายเอีย้ง   แกวเพชร

นายณรงค   เรอืงพุม

นายอารยี   โยธาวงศ

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

348

73

87

191

695

62

60

63

47

106
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ชมรมผูสงูอายคุรีรีวมใจ
วดัโปงฝาง  286  ม.4 ต.กลางดง

อ.ทุงเสลีย่ม  จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายสุนัตธิรรม
อาคารเอนกประสงค 7  ม.10  ต.กลางดง

อ.ทุงเสลีย่ม  จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายแุทถนัพฒันา
วดัเชิงผา  267  ม.11  ต.กลางดง

อ.ทุงเสลีย่ม  จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายรุมโพธิเ์งนิ
วดัใหญชยัมงคล 121 ม.1 ต.บานใหมชยัมงคล

อ.ทุงเสลีย่ม  จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายทุาเดือ่รวมใจ
วดัทาเดอืน  44  ม.4  ต.ทุงเสลีย่ม

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั  64150

ชมรมผูสงูอายเุทพนม
ศาลาออมทรพัย  147 ม.5  ต.ทุงเสลีย่ม

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายบุานน้าํดบิ
ศนูยสาธารณสขุมลูฐาน 2 ม.10

ต.ทุงเสลีย่ม  อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายบุานษริธิรรมภาณ
บานเขาแกวศรสีมบรูณ 37 ม.4

ต.เขาแกวศรสีมบรูณ  อ.ทุงเสลีย่ม

จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายบุานไทยชนะศกึ
130 ม.3 ต.เขาแกวศรสีมบรูณ

อ.ทุงเสลีย่ม  จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายบุานใหมไทยเจรญิ
236/1 ม.8 ต.เขาแกวศรสีมบรูณ

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

นายรตัน   อนิพรม

นายนวน   ศกีษา

นายปน   กนัทอง

นายบญุมา   พลูเลศิ

นายเฉลย   เรอืงศรี

นายเจรญิ   คาํดี

นายสนม  รอดทุง

นางเกีย่งพา   ตะนวล

นายแกว     หลวงหลา

นายผดั       พนิทุ

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

106

136

76

46

134

57

71

74

32
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ชมรมผูสงูอายบุานเขาแกวศรสีมบรูณ
10 ม.2  ต.เขาแกวศรสีมบรูณ  อ.ทุงเสลีย่ม

จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายผุูสงูวยัรวมใจอภชิยัขาวป
อาคารเอนกประสงค  ม.1 ต.ไทยชนะศกึ

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายผุูสงูวยับานแมทเุลา
อาคารเอนกประสงค117  ม.2

ต.ไทยชนะศกึ อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายผุูสงูวยัราษฎรรวมจติ
อาคารเอนกประสงค 176 ม.8 ต.ไทยชนะศกึ

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายผุูสงูวยัรวมใจพฒันา
อาคารเอนกประสงค 17 ม.10 ต.ไทยชนะศกึ

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายบุานฝงหมิน่
อาคารเอนกประสงค ม.4 ต.ไทยชนะศกึ

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายรุวมโพธิท์อง
อาคารเอนกประสงค 12 ม.9

ต.บานใหมชยัมงคล อ.ทุงเสลีย่ม

จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายบุานคลองสาํราญ
อาคารเอนกประสงค  ม.3 ต.ไทยชนะศกึ

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายผุูสงูวัยสาํราษฎร
อาคารเอนกประสงค  ม.4 ต.ไทยชนะศกึ

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายบุานเดนดหีมี
อาคารเอนกประสงค  25/1 ม.7

ต.ทุงเสลีย่ม อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

นายจนัทร     พอยะ

นายจุม    จนัทรสรุยิะ

นายแกว    จนิาวธุ

นายป    วงศกฏ

นายม ี   สทิธเิสนา

นายวนิยั   ดวงหลา

นายสมศกัดิ ์   เพชรนลิ

นายติบ๊    รุนแรก

นายกวน   สงิหาบตุร

นายทอง  ทาสะอาด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99

107

114

108

53

87

78

66

92

54
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ชมรมผูสงูอายบุานแมทเุลาใน

วดับานแมทเุลาใน ม.10  ต.กลางดง

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายพุฒันากายใจ (บานธารชะอม)

วดัธารชะอม  90 ม.6  ต.เขาแกวศรสีมบรูณ

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายบุานหวยเจรญิรวมใจ

โรงเรยีนบานหวยเจรญิ  ม.12  ต.กลางดง

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายเุทพประทานพร

วดัเทพประทานพร  ม.7 ต.ไทยชนะศกึ

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายรุกัธรรม

อาคารเอนกประสงค  ม.5 ต.เขาแกว

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายบุานศรสีมบรูณ

อาคารเอนกประสงค ม.10 ต.เขาแกว

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายบุานสกังาม

อาคารเอนกประสงค   ม.8 ต.เขาแกว

อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายบุานมวงงาม

อาคารเอนกประสงค  644  ม.12

ต.ทุงเสลีย่ม อ.ทุงเสลีย่ม จ.สโุขทยั 64150

ชมรมผูสงูอายคุลองมะพลบั หมู 8

ศาลาเอนกประสงค ม.8 อ.ศรนีคร

จ.สโุขทยั  64180

ชมรมผูสงูอายคุลองมะพลบั หมู 7

ศาลาเอนกประสงค ม.7 อ.ศรนีคร

จ.สโุขทยั  64180

นายสงวน   หาญณรงค

นายริว้   เชือ้เถาว

นายสวง   สวุรรณรตัน

นางระพ ี  เนาวดี

นายระดม   ขดีขัน้

นายเสารแกว   ศรวีชิยั

นายหวล   จติรประเสรฐิ

นายประกอบ   กลัน่กสกิร

นายบรรจง   ทรวงประเสรฐิ

นายพร    เพ็งสงูเนนิ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

69

76

63

83

96

36

58

36

43

74
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ชมรมผูสงูอายคุลองมะพลบั หมู 4

ศาลาเอนกประสงค ม.4 อ.ศรนีคร

จ.สโุขทยั  64180

ชมรมผูสงูอายบุานทุงมหาชยั หมู 3

ศาลาเอนกประสงค ม.3 อ.ศรนีคร

จ.สโุขทยั  64180

ชมรมผูสงูอายบุานศริบิรูณาราม หมู 2

ศาลาเอนกประสงคศริบิรูณาราม อ.ศรนีคร

จ.สโุขทยั  64180

ชมรมผูสงูอายคุลองมะพลบั หมู 6

ศาลาเอนกประสงค ม.6 อ.ศรนีคร

จ.สโุขทยั  64180

ชมรมผูสงูอายคุลองมะพลบั หมู 9

ศาลาเอนกประสงค ม.9  อ.ศรนีคร

จ.สโุขทยั  64180

ชมรมผูสงูอายบุานสายใจไทย

ศาลาเอนกประสงค ม.10 อ.ศรนีคร

จ.สโุขทยั  64180

ชมรมผูสงูอายคุลองมะพลบั หมู 5

ศาลา หมูบานที ่5  อ.ศรนีคร

จ.สโุขทยั64180

ชมรมผูสงูอายผุูสงูวับบานเหมอืง

ศนูยสาธารณสขุมลูฐาน  ม.2  อ.ศรนีคร

จ.สโุขทยั  64180

ชมรมผูสงูอายผุูสงูวยับานตาลพรา

ศนูยสาธารณสขุมลูฐาน  ม.1 อ.ศรนีคร

จ.สโุขทยั  64180

ชมรมผูสงูอายบุานราษฎรอดุมสขุ หมู 9

ศนูยสาธารณสขุชุมชน  ม.9  อ.ศรนีคร

จ.สโุขทยั  64180

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

นายขนัธ   รปูทรง

นายทรพัย   หาวหาญ

นายไอ   แสนขนุทด

นายสมบตั ิ  สวุรรณ

นายพดั   ระโรงสงูเนนิ

นางพนูผล   สดุวไิล

ร.ต.ต.ชวย   เอง็เสง็

นางสาํรวย   ถิน่บาง

นางประทาน   สามญัสขุ

นางสมจติร   เชือ้ทรพัยเจรญิ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

83

70

40

53

40

67

30

76

44
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ชมรมผูสงูอายผุูสงูวัยตาํบลหนองบวั หมู 4

สถานอีนามยัตาํบล หนองบวั ม.4

อ.ศรนีคร จ.สโุขทยั  64180

ชมรมผูสงูวยัหนองขดุหลม หมู 4

ศนูยสาธารณสขุชมุชน ม.4 อ.ศรนีคร

จ.สโุขทยั  64180

ชมรมผูสงูอายผุูสงูวัยบานทุงเลน หมู 5

ศนูยสาธารณสขุ ม.5 อ.ศรนีคร

จ.สโุขทยั  64180

ชมรมผูสงูอายผุูสงูวัยหนองนา หมู 8

ศนูยสาธารณสขุมลูฐาน  ม.8 อ.ศรนีคร

 จ.สโุขทยั  64180

ชมรมผูสงูอายผุูสงูวัยตาํบลน้าํขมุ หมู 9

สถานอีนามยับานน้าํขมุ ต.น้าํขนุ  อ.ศรนีคร

จ.สโุขทยั  64180

ชมรมผูสงูอายคุลองมะพลบั หมู 1

ศาลาประชาคม  ม.1  อ.ศรนีคร

จ.สโุขทยั  64180

ชมรมผูสงูอายชุนิรกัษ

สถานอีนามยั ต.กกแรต  ม.2 อ.กงไกรลาศ

จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายหุนองตมู หมู 1 สามคัคี

364 ม.1 ต.หนองตมู  อ.กงไกรลาศ

จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายกุกแรต 2

สถานอีนามยั ต.กกแรต ม.4  ต.กกแรต

อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายบุานดอนสกั

สถานอีนามยั ต.ไกรกลาง ม.3

อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

นายสดุใจ    กระจางฉาย

นางซา   ดอนศรจีนัทร

นายปนหย ี  แสงพลอย

นางลัน่ทม   วริชัลาภ

นายชัน้   คนขยนั

นายจาํนง    จนัทรศรี

นายสทิธิ ์  สะอาด

นายบญุธรรม    บวัแยม

นายประเสรฐิ   เอีย่มสนทิ

นายเจอื   แสงเมอืง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

251

62

47

36

50

47

98

64

88

63
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ชมรมผูสงูอายไุทยทรงดาํ (ลาวโซง)
249/3  ม.12  ต.ทาฉนวน อ.กงไกรลาศ
จ.สโุขทยั  64170
ชมรมผูสงูอายสุขุเกษม
สถานอีนามยับานใหมสขุเกษม  ม.2
ต.บานใหมชยัมงคล  อ.กงไกรลาศ
จ.สโุขทยั  64170
ชมรมผูสงูอายตุาํบลกงกาวหนา
วดักงไกรลาศ  ม.10  ต.กงไกรลาศ
อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170
ชมรมผูสงูอายคุรอบเงนิ
สถานอีนามยับานใหมสขุเกษม  ม.2
ต.บานใหมชยัมงคล  อ.กงไกรลาศ
จ.สโุขทยั  64170
ชมรมผูสงูอายบุานคลองยายนี
ทีท่าํการผูใหญบาน ม.11  ต.ดงเดือย
อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170
ชมรมผูสงูอายโุพธิห์อม
วดัโพธิห์อม ม.1 ต.ดงเดือย  อ.กงไกรลาศ
จ.สโุขทยั  64170
ชมรมผูสงูอายเุกตเุพชร
141  ม.4  ต.กรกลาง  อ.กงไกรลาศ
จ.สโุขทยั  64170
ชมรมผูสงูอายบุานหนองหลอด
210  ม.7  ต.ไกรกลาง  อ.กงไกรลาศ
จ.สโุขทยั  64170
ชมรมผูสงูอายสุายใยไกรนอก
85/1 ม.2  ต.ไกรนอก  อ.กงไกรลาศ
จ.สโุขทยั  64170
ชมรมผูสงูอายวุดัใหมไทยบาํรงุ
วดัใหมไทยบาํรงุ ม.3  ต.ปาแฝก
อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

นายวเิชยีร    บชูาวัง

นายสวุทิยชยั   เหลอืงพวงทอง

นายณรงค ขวัญคง

นางสายบวั   กหุลาบ

นายบญุ   ปนทมิ

นายปลัง่   เสือ้มัน่

นายบญุลอื   เฉยบวั

นายประโลม   ไกรกจิราษฎร

นายละมลู   เครอืนาค

นายจรญู   นวลละออง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124

154

104

100

60

65

111

69

200

89
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ชมรมผูสงูอายบุานกลาง
วดัใหมไกรกลาง ม.2  ต.ไกรกลาง

อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายบุานกราง
ศาลาการเปรยีญวดับานกราง ม.1

ต.บานกราง  อ.กงไกรลาศ

จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายจุติแจมใส
14/1  ม.2  ต.หนองตมู  อ.กงไกรลาศ

จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายดุอกลาํดวน
ทีท่าํการผูใหญบาน ม.3  ต.หนองตมู

อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายดุอกราชพฤกษ
ทีท่าํการผูใหญบาน ม.7  ต.หนองตมู

อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายดุอกมะลิ
ทีท่าํการผูใหญบาน ม.6  ต.หนองตมู

อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายดุอกกลวยไม
ทีท่าํการผูใหญบาน ม.5  ต.หนองตมู

อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายดุอกพทุธรกัษา
ทีท่าํการผูใหญบาน ม.4  ต.หนองตมู

อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายบุานดงเดอืย
82 ม.2 ต.ดงเดือย  อ.กงไกรลาศ

จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายบุานปาแฝกสามคัคี
86/1  ม.1  ต.ปาแฝก  อ.กงไกรลาศ

จ.สโุขทยั  64170

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

ร.ต.ต.สดุใจ    แจงทอง

นายฉลาด   บตุรบางกลู

นายสมบรูณ   จนัทรวงศ

นายแกว   เรอืงฤทธิ์

นายมาก   ขมุโฉม

นายจงั   ครฑุวเิศษ

นายเพกิ   เสอืมี

นายแกว   เรอืงฤทธิ์

นางแนบ   ขาํขยนั

นายสรุนิทร     ฟกุฟก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78

187

69

68

40

43

73

49

93

58
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ชมรมผูสงูอายทุุงเนนิพยอม

90 ม.2  ต.ปาแฝก  อ.กงไกรลาศ

จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายบุานโฉงตนเหงา

วดัดอกสกั ม.1  ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ

จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายไุกรกลาง หมู 1

วดัดอนสกั ม.1  ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ

จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายหุมู 1 กงพฒันา

วดักงไกรลาศ  ม.10  ต.กงไกรลาศ

อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายบุางประพฒันากาวหนา

วดักงไกรลาส ม.10  ต.กงไกรลาศ

อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายหุมูบานวงัหลวงพฒันา

วดักงไกรลาศ  ม.10  ต.กงไกรลาศ

อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายวุดัออยชางรวมใจ

วดักงไกรลาศ  ม.10   ต.กงไกรลาศ

อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายหุมู 3 วงัปลาทอง

วดักงไกรลาศ  ม.10  ต.กงไกรลาศ

อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายบุานเหนอืกงดาํรงธรรม

วงักงไกรลาศ  ม.10  ต.กงไกรลาศ

อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายหุมู 9 วยักลาเกงกาจ

วดักงไกรลาศ  ม.10  ต.กงไกรลาศ

อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

นางสรุนิทร   ทพิยสงัวาล

นายชะลอ   คงจนัทร

นางเพชรรุง   อนิทะชติ

นายชชูพี    ทองรอด

นายทองหลอ    อยูจิว๋

นางรุงโรจน    จนัทรออน

นางยวน   เนนิทอง

นายลอง    ล้าํเลศิ

นายลขิติ   คาํขยาย

นางลาํยอง  แพงจนัทร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

57

62

46

79

52

52

37

35

63
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ชมรมผูสงูอายกุงราษฎรอทุศิคดิพฒันา

วดักงไกรลาศ  ม.10  ต.กงไกรลาศ

อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายดุงยางสามคัคี

สถานอีนามยั ต.ดงเดอืย  ม.4  ต.ดงเดอืย

อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทยั  64170

ชมรมผูสงูอายสุงเสรมิและ

พฒันาสขุภาพโตนด

ศนูยสขุภาพชมุชนโตนด  ต.โตนด

อ.ครีมีาศ  จ.สโุขทยั  64160

ชมรมสงเสรมิและพฒันาสขุภาพ

ทุงหลวงผูสงูอายุ

สถานอีนามยั  ต.ทุงหลวง  อ.ครีมีาศ

จ.สโุขทยั  64160

ชมรมผูสงูอายสุงเสรมิสขุภาพ

ตาํบลบานปอม

สถานอีนามยั ต.บานปอม อ.ครีมีาศ

จ.สโุขทยั  64160

ชมรมบานใหมเจรญิผลฯ (หนองจกิ)

สถานอีนามยั ต.บานใหมเจรญิผล อ.ครีมีาศ

จ.สโุขทยั  64160

ชมรมผูสงูอายตุาํบลศรคีรีมีาศ

สถานอีนามยั ต.ศรคีรีมีาศ  อ.ครีมีาศ

จ.สโุขทยั  64160

ชมรมผูสงูอายตุาํบลนาเชงิครี ีหมู 2

26 ม.2  ต.นาเชงิครี ี อ.ครีมีาศ

จ.สโุขทยั  64160

ชมรมผูสงูอายตุาํบลนาเชงิครี ี หมู 3

สถานอีนามยั ต.นาเชงิครี ี อ.ครีมีาศ

จ.สโุขทยั  64160

120

121

122

123

124

125

126

127

128

นายประโยชน   ศรผีองใส

นายสมใจ     ขาํขยนั

นายสาํเรงิ   นาจุย

นางบงัอร   หมวกสงัข

นายจาํนง    ตือ้ทา

นายสรุพนัธ    เพง็สถติ

นายมหา   ดหีนอ

นายเตยีก   โลหะ

นายจงั   ปญญาเครอื

66

43

112

136

144

189

77

916

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ชมรมผูสงูอายสุงเสรมิและ
พฒันาสขุภาพผูสงูอายุ
ม.16 ต.โตนด  อ.ครีมีาศ  จ.สโุขทยั 64160

ชมรมผูสงูอาย ุตนออ หมู 3 ต.หนองกระดิง่
ม.13 ต.หนองกระดิง่  อ.ครีมีาศ

จ.สโุขทยั  64160

ชมรมผูสงูอายบุานน้าํหกัรวมใจ
7/1  ม.1  ต.โตนด  อ.ครีมีาศ

จ.สโุขทยั  64160

ชมรมผูสงูอายบุานปากคลองเรอืรวมใจ
2 ม.3 ต.โตนด  อ.ครีมีาศ จ.สโุขทยั  64160

ชมรมผูสงูอายบุานหนองกระแสรวมใจ
12 ม.5  ต.โตนด อ.ครีมีาศ จ.สโุขทยั 64160

ชมรมผูสงูอายบุานนคิมพฒันา
11  ม.8  ต.หนองจกิ อ.ครีมีาศ

จ.สโุขทยั  64160

ชมรมผูสงูอายหุมู 6 ตะพงัมะพลบั
ม.6  ต.บานปอม  อ.ครีมีาศ

จ.สโุขทยั  64160

ชมรมผูสงูอายบุานนาสะลอย
วดับานนาสระลอย ต.บานปอม  อ.ครีมีาศ

จ.สโุขทยั  64160

ชมรมผูสงูอายตุาํบลสามพวง
33  ม.3  ต.สามพวง  อ.ครีมีาศ

จ.สโุขทยั 64160

ชมรมผูสงูอายโุรงพยาบาลศรสีงัวรสุโขทยั
โรงพยาบาลศรสีงัวรสโุขทยั อ.ศรสีาํโรง

จ.สโุขทยั  64120

ชมรมผูสงูอายกุายบรหิารลมปราณเพือ่สขุภาพ
สถานอีนามยั ต.คลองตาล  อ.ศรสีาํโรง

จ.สโุขทยั  64120

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

นางอรณุ ี  อนิทรนา

นายปญญา   อูสวุรรณทมิ

นางจาํป   อ่าํทอง

นางกาํไร   แชมโตนด

นายวนั    แพงโตนด

นายสงัข    เกตแุกว

นายสวงิ    โพธิแ์ดง

นายมนต   พรมทุง

นายไพศาล    มัน่หมาย

นายบญุเอือ้  เมฆพฒัน

น.ส.ประเทอืงจติ   นวลศริิ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

62

51

32

30

108

30

131

53

420

112
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ชมรมผูสงูอายบุานวงัฆอง
วดัวังฆอง  ต.เกาะตาเลีย้ง  อ.ศรสีาํโรง
จ.สโุขทยั  64120
ชมรมผูสงูอายหุมู 5 ตาํบลบานซาน
สถานอีนามยั ต.บานซาน  อ.ศรสีาํโรง
จ.สโุขทยั  64120
ชมรมผูสงูอายหุมู 6 ตาํบลบานซาน
สถานอีนามยั ต.บานซาน  อ.ศรสีาํโรง
จ.สโุขทยั  64120
ชมรมผูสงูอายหุมู 7 ตาํบลบานซาน
สถานอีนามยั ต.บานซาน  อ.ศรสีาํโรง
จ.สโุขทยั  64120
ชมรมผูสงูอายหุมู 8 ตาํบลบานซาน
สถานอีนามยั ต.บานซาน  อ.ศรสีาํโรง
จ.สโุขทยั  64120
ชมรมผูสงูอายหุมู 9 ตาํบลบานซาน
สถานอีนามยั ต.บานซาน  อ.ศรสีาํโรง
จ.สโุขทยั  64120
ชมรมผูสงูอายหุมู 10 ตาํบลบานซาน
สถานอีนามยั ต.บานซาน  อ.ศรสีาํโรง
จ.สโุขทยั  64120
ชมรมผูสงูอายคุนรกัสขุภาพ
ลานกฬีา  ม.7  ต.คลองตาล อ.ศรสีาํโรง
จ.สโุขทยั  64120
ชมรมผูสงูอายกุายบรหิารลมปราณ
อาํเภอสวรรคโลก
โรงเรยีนปวยมิง้  ต.เมอืง อ.สวรรคโลก
จ.สโุขทยั  64110
ชมรมผูสงูอายศุษิยเกาสวรรควิทย
รุนสงครามโลก ครัง้ที ่2 และรุนนอง
1/1 ถ.ราษฎรอทุศิ  ต.เมอืง  อ.สวรรคโลก
จ.สโุขทยั  64110

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

นายทองใบ   อุนคง

นายสงดั    พรมชาติ

นายเฉลา   พรมสอน

นายประทมุ   หาญกลา

นายทองหลอ   มากดง

นายชวง   คงสงัข

นายบรรจง   ทองปาน

น..สายใจ   เทพสทุนิ

นายสมควร   เขยีวดอกนอย

นายสวุรรณ   เอีย่มสะอาด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71

65

59

72

65

31

30

124

135

112
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ชมรมผูสงูอายขุาราชการบาํเหนจ็บาํนาญ
อำเภอสวรรคโลก
โรงพยาบาลสวรรคโลก  อ.สวรรคโลก

จ.สโุขทยั  64110

ชมรมผูสงูอายบุานไผตะลอม
สถานอีนามยั  ต.คลองยาง  อ.สวรรคโลก

จ.สโุขทยั  64110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาทอง
สถานอีนามยัตาํบลทาทอง  อ.สวรรคโลก

จ.สโุขทยั  64110

ชมรมผูสงูอายตํุาบลเมอืงบางขลงั
122/7 ม.5 ต.เมอืงบางขลงั  อ.สวรรคโลก

จ.สโุขทยั  64110

ชมรมผูสงูอายมุาบปาเลา
สถานอีนามนับานมาบปาเลา  ต.ปากน้าํ

อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั  64110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลยานยาว
สถานอีนามยั ต.ยานยาว  อ.สวรรคโลก

จ.สโุขทยั  64110

ชมรมผูสูงอายตุาํบลปากมุเกาะ
สถานอีนามยั ต.ปากมุเกาะ  อ.สวรรคโลก

จ.สโุขทยั  64110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลในเมอืง
สาํนกังานองคการบรหิารสวน ต.ในเมอืง

อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั  64110

ชมรมผูสงูอายสุมุนไพรกลองยาว
107/2  ม.6  ต.หนองกลบั  อ.สวรรคโลก

จ.สโุขทยั  64110

ชมรมผูสงูอายบุานปกคลองชาง
อาคารเอนกประสงค บานปากคลองชาง

อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั  64110

นายมาโนช   ศรสีวสัดิ์

นายบญุชวย  กลิน่ถอืศลี

นายสมจติร   อาดรู

นายแฉลม   วราคาํ

นายสงา   เขียวฤทธิ์

พ.อ.อ.ยงทุธ  ตรติรอง

นายอดุม  จติธริางกลู

นายโชต ิ ไทรนนทรี

นายประนอม  พลวชิยั

นางเจรญิ   ขมุเพชร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

226

543

345

86

1,338

883

64

37

173

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลเมอืงบางยม

25/1  ม.3  ต.เมอืงบางยม  อ.สวรรคโลก

จ.สโุขทยั  64110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปากน้าํ

สถานอีนามยั ต.ปากน้าํ  อ.สวรรคโลก

จ.สโุขทยั  64110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัพณิพาทย

สถานอีนามยั ต.วงัพณิพาทย  อ.สวรรคโลก

จ.สโุขทยั  64110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลคลองยาง

สถานอีนามยั ต.คลองยาง  อ.สวรรคโลก

จ.สโุขทยั  64110

ชมรมผูสงูอายรุมโพธิท์อง

สถานอีนามยั ต.นาทุง  อ.สวรรคโลก

จ.สโุขทยั  64110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัไมขอน

สถานอีนามยั ต.วงัไมขอน  อ.สวรรคโลก

จ.สโุขทยั  64110

ชมรมผูสงูอายบุานใหมโพธิง์าม

1/3  ม.7  ต.ปากมุเกาะ  อ.สวรรคโลก

จ.สโุขทยั  64110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลคลองกระจง

วดัคอลงกระจง ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก

จ.สโุขทยั  64110

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลเมอืงสวรรคโลก

สาํนกังานเทศบาลเมอืงสวรรคโลก

อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั  64110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานตกึ

สถานอีนามยั ต.บานตกึ  อ.ศรสีชันาลยั

จ.สโุขทยั  64130

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

นายณรงค   เพชรหมอง

นายประสทิธิ ์  สนัตธิรรม

นางรญัจวน   ยัง่ยนื

นายชาํนาญ   จติรธร

นายรกัษ   อปถมัภ

นายเวยีน  ปานประยรู

นายเหลอื   แจมฟา

นายชาญ  สทุธานกุลู

นายเสยว   เลือ่นจติ

นายมัง่   พนัธมติร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

396

1,252

60

555

178

150

58

221

218

840
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ชมรมผูสงูอายสุงเสรมิและ
พฒันาสขุภาพผูสงูอายุ
สถานอีนามยั  ต.หนองออ  อ.ศรสีชันาลยั

จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปากคะยาง-ลาํโชค
สถานอีนามยั ต.ปากคะยาง อ.ศรสีชันาลยั

จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายบุานเวยีงชัยตาํบลปาง้ิว
สถานอีนามยั ต.แมราก  ต.ปางิว้

อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหาดเสีย้ว
สถานอีนามยั ต.หาดเสีย้ว  อ.ศรสีชันาลยั

จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลศรสีชันาลยั
สถานอีนามยั ต.ศรสีชันาลยั  อ.ศรสีชันาลยั

จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาชยั
สถานอีนามยั ต.ทาชัย  อ.ศรสีชันาลยั

จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลดงคู
สถานอีนามยั ต.ดงคู  อ.ศรสีชันาลยั

จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลหากเสีย้ว
โรงพยาบาลศรสีชันาลยั  ต.หาดเสีย้ว

อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลปางิว้
สถานอีนามยัตาํบลปางิว้ ม.5 ต.ปางิว้

อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานแกง
68  ต.บานแกง  อ.ศรสีชันาลยั

จ.สโุขทยั  64130

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

นายสงัวาล   เทยีนสนัต

นายทรพัย   การนิทร

นายดา  จงบรบิรูณ

นายเยือ้น  วฒันวงศสโุข

นายฉลวย  เถือ่นถ้าํ

นางบาง   ศริพิรหม

นายพรม  ศรรีิ

นายบญุชวย   บณุยศวิาพงษ

นายเทีย่ง   เทโพธิ์

นายฉลาด   หงสนอย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

338

359

646

100

119

250

300

215

212

187
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมสาํ
สถานอีนามยั ต.แมสาํ อ.ศรสีชันาลยั

จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมสนิ
366 ม.8  ต.แมสนิ อ.ศรสีชันาลยั

จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายบุานสารจติร หมู 3
94 ม. 3 ต.สารจติร อ.ศรสีชันาลยั

จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายสุารจติร
ม. 2  ต.สารจติร  อ.ศรสีชันาลยั

จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมสนิพฒันา หมู 6
สถานอีนามยัแมทอ  ต.แมสนิ

อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายบุานดงยาปา หมู 8
ม.6  ต.บานตกึ อ.ศรสีชันาลยั

จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายขุาราชการบาํเหนจ็บาํนาญ
โรงเรยีนเมอืงเชลยีง
ต.ศรสีชันาลยั  อ.ศรสีชันาลยั

จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายสุงเสรมิสขุภาพผูสงูอาย ุหมู 2
วดัหาดเสีย้ว อ.ศรสีชันาลยั

จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายบุานแมรากเหนอื
วดัตนสนโพธาราม  อ.ศรสีชันาลยั

จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานแมแกง หมู 2
สถานอีนามยั ต.บานแกง  อ.ศรสีชันาลยั

จ.สโุขทยั  64130

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

126

352

97

124

247

164

92

130

113

198

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายประเสรฐิ   อยูนุย

นายประเสรฐิ  เรอืนนชุ

นายเชงิ   เปาเสก

นายปลัง่   จติรใจ

นายวเิชยีร  รุงเรอืง

นายใส   มลูเณร

นายณรงค   รมณยีกลุ

นางสมาน   ขายเพชร

นายเปลง  พลฤทธิ์

นายตา   เมาสาย
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานแมแกง  หมู 10

สถานอีนามยั ต.บานแกง  อ.ศรสีชันาลยั

จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายบุานหนองออ

วดัหนองออบาํเพ็ญ ต.หนองออ

อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายวัุดทะเลลอย

วดัหนองออทะเลลอย  ต.หนองออ

อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายบุานปาไผ  หมู 5

วดับานใหม (นนทาราม)  ต.หาดเสีย้ว

อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายบุานใหม หมู 4

โรงเรียนบานใหม ต.หาดเสีย้ว

อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานแกง หมู 1

สถานอีนามยั ต.บานแกง

อ.ศรสีชันาลยั  จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอาย ุสอ.บานทาโพธิ์

สถานอีนามยับานทาโพธิ ์ ต.แมสาํ

อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายบุาํเพญ็พฒันา

218  ต.หนองออ  อ.ศรสีชันาลยั

จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายบุานแสนตอ

สถานอีนามยับานแสนตอ  ต.สารจติร

อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทยั  64130

ชมรมผูสงูอายบุานสารจติ  ต.สารจิต

อ.ศรีสัชนาลัย

จ.สโุขทยั  64130

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

นายเทีย่ง   หตัถา

นายบญุธรรม   เชาวดี

นายหรัง่   เวสสกลุ

นายกญัญา  พลิกึ

นางแจมจนัทร  โพธิบ์วั

นายสตูร  แผลงฤทธิ์

นายม ี  ยงยทุธ

นายคะนอง   โพธิเ์ตม็

นางทองพณิ  ตรสัมา

นายสมทรง  แผลงฤทธิ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106

109

116

51

97

113

186

85

311

113
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ชมรมผูสงูอายบุานภนูก

วดัภนูาํ  ต.บานตกึ  อ.บานดานลานหอย

จ.สโุขทยั  64140

ชมรมผูสงูอายบุานสาจติร หมู 6

วดัสารจติร  ต.สารจติร

อ.บานดานลานหอย  จ.สโุขทยั  64140

ชมรมผูสงูอายบุานหวยหยวก

วดัหวยหยวก  อ.บานดานลานหอย

จ.สโุขทยั  64140

ชมรมผูสงูอายบุานหวยโป

115  ม.21  ต.แมสนิ  อ.บานดานลานหอย

จ.สโุขทยั  64140

ชมรมผูสงูอายอุาํเภอลานหอย

58/1  ม.2  ต.ลานหอย

อ.บานดานลานหอย จ.สโุขทยั  64140

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานดานบานปาไมแดง

สถานอีนามยั ต.บานดาน

อ.บานดานลานหอย  จ.สโุขทยั  64140

ชมรมผูสงูอายเุชงิครีสีวุชิาญ

62/1  ม.3  ต.ลานหอย

อ.บานดานลานหอย  จ.สโุขทยั  64140

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 3 ตาํบลบานดาน

ม.3 ต.บานดาน  อ.บานดานลานหอย

จ.สโุขทยั  64140

ชมรมผูสงูอายดุานสนัตสิขุ

52 ม.2 ต.บานดาน  อ.บานดานลานหอย

จ.สโุขทยั  64140

ชมรมผูสงูอายศุรโีพธิง์าม

14 ม.1  ต.วงัลกึ  อ.บานดานลานหอย

จ.สโุขทยั  64140

พ.ต.ท.บญุปลกุ  ปานสนุทร

นายปลอย   ผวิแดง

นายบญุเทยีน  มะโนนอย

นายคาํมลู  ทองสวุรรณ

ร.ต.ต.เสนอ   นิม่คาํ

นายยวน  จนัทร

นายประดบั  บวัแกว

นายมนสั   อุนนชุ

นายชเอม  พนัธเขยีว

นายชวน   ครฑุเกตุ

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119

105

35

299

461

420

167

49

60

34
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ชมรมผูสงูอายถุิน่นาดอน
172/3  ม.8  ต.ลานหอย
อ.บานดานลานหอย  จ.สโุขทยั  64140
ชมรมผูสงูอายฉุลองราช
ศาลาเอนกประสงค ม.6 ต.ลานหอย
อ.บานดานลานหอย  จ.สโุขทยั  64140
ชมรมผูสงูอายพุระราชทานพร
14 ม.7  ต.วงัโคนเปอย
อ.บานดานลานหอย  จ.สโุขทยั  64140
ชมรมผูสงูอายวุดัแกวศริวินาราม (ไรเตง็)
ม.9  ต.ลานหอย  อ.บานดานลานหอย
จ.สโุขทยั  64140
ชมรมผูสงูอายสุงัฆรกัษประทานพร
วดัปาบนเนนิ  ม.10  ต.ลานหอย
อ.บานดานลานหอย  จ.สโุขทยั  64140
ชมรมผูสงูอายรุวมใจถวายพระพร
วดัหนองเฒา  ม.5  ต.ลานหอย
อ.บานดานลานหอย  จ.สโุขทยั  64140
ชมรมผูสงูอายสุริกิติิป์ระทานพร
ม.4  ต.ลานหอย  อ.บานดานลานหอย
จ.สโุขทยั  64140
ชมรมผูสงูอายสุขุสาํราญ
วดัลานหอย ม.1 ต.ลานหอย
อ.บานดานลานหอย  จ.สโุขทยั  64140
ชมรมผูสงูอายบุานสองชัน้
42/4  ม.3  ต.วงัลกึ  อ.บานดานลานหอย
จ.สโุขทยั  64140
ชมรมผูสงูอายบุานหนองปาแตว
ม.5 ต.วงัลกึ  อ.บานดานลานหอย
จ.สโุขทยั  64140
ชมรมผูสงูอายหุมู 2 ตาํบลบานดาน
52 ม.2  ต.บานดาน  อ.บานดานลานหอย
จ.สโุขทยั  64140

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

นายเชดิ  เมฆเครอื

นายสมาน  พรมมี

นายเทีย่ง   โตสขุ

นายบญุมา  ศรมีวงงาม

นายอนญุาต  นอยจนิดา

นายหลง  วงศทอง

นายทมิ   จติรอด

นายฉาย  ศรทอง

นายเตีย้   ขาํตัง้

นายชัน้   หลามลู

นายดิน้  พนัเขยีว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

47

35

35

35

45

35

43

37

37

37
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ชมรมผูสงูอายหุมู 1 ตาํบลโตนด
"พลิาศรวมใจพฒันา"
27/1  ม.1 ต.โตนด  อ.บานดานลานหอย
จ.สโุขทยั  64140
ชมรมผูสงูอายบุานนาปาดาํ
ศาลากลางบาน ม.7  ต.นาเชงิครีี
อ.บานดานลานหอย  จ.สโุขทยั  64140
ชมรมผูสงูอายบุานนากาหลง
บานผูใหญบาน ม.6  ต.นาเชงิครีี
อ.บานดานลานหอย  จ.สโุขทยั  64140
ชมรมผูสงูอายบุานมะขามเอน
บานผูใหญบาน ม.6  ต.นาเชงิครีี
อ.บานดานลานหอย  จ.สโุขทยั  64140
ชมรมผูสงูอายบุานคลองเตย หมู 10
ตาํบลนาเชงิครีี
สถานอีนามยัขนุนาวงั  ต.นาเชงิครีี
อ.บานดานลานหอย  จ.สโุขทยั  64140
ชมรมผูสงูอายบุานเกลยีวทอง หมู 9
ตาํบลนาเชงิครีี
สถานอีนามยัขนุนาวงั  ต.นาเชงิครีี
อ.บานดานลานหอย  จ.สโุขทยั  64140
ชมรมผูสงูอายบุานขนุนาวงั หมู 4
ตาํบลนาเชงิครีี
สถานอีนามยัขนุนาวงั  ต.นาเชงิครีี
อ.บานดานลานหอย  จ.สโุขทยั  64140
ชมรมผูสงูอายบุานโวงบอ หมู 5
ตาํบลนาเชงิครีี
สถานอีนามยัขนุนาวงั  ต.นาเชงิครีี
อ.บานดานลานหอย  จ.สโุขทยั  64140

221

222

223

224

225

226

227

228

นางมยรุ ี  จอยเขยีว

นายหนึง่  ชาํนาญเสอื

นางวาง  ภูอนิ

นายมะล ิ โพธิด์ี

นายนอย  โพธิแ์จง

นายรอน   คาํดี

นายประสทิธิ ์  บญุเรอืง

นายโปรง  โปะทุง

137

37

47

39

30

30

30

30

-

-

-

-

-

-

-

-
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ชมรมสงเสรมิสขุภาพผูสงูอายุ

โรงพยาบาลอตุรดติถ

23-29  ถ.เพลนิฤด ี ต.ทาอฐิ  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

มลูนธิชิมรมสงเสรมิสขุภาพ

โรงพยาบาลอตุรดติถ

302 ยานศลิาอาสน  ต.ทาอฐิ  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมสงเสรมิผูสงูอายโุรงพยาบาลตรอน

13 ม.10  ต.บานแกง  อ.ตรอน

จ.อตุรดิตถ  53140

ชมรมสงเสรมิผูสงูอายโุรงพยาบาลพชิยั

48/1  ต.ในเมอืง อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอายขุาราชการบาํนาญครู

จงัหวดัอตุรดติถ

136/1 ถ.บรมอาสน อ.เมอืง

จ.อตุรดติถ 53000

ชมรมสงเสรมิสขุภาพผูสงูอายุ

โรงพยาบาลลบัแล

576  ซ.ศรวีฒันา  ต.ศรพีนมมาศ  อ.ลบัแล

จ.อตุรดิตถ  53130

ชมรมสงเสรมิสขุภาพผูสงูอายุ

โรงพยาบาลน้าํปาด

73 หมู4  ต.แสนตอ  อ.น้าํปาด

จ.อตุรดิตถ  53110

ชมรมสงเสรมิผูสงูอายโุรงพยาบาลฟากทา

178  ม.1  ต.ฟากทา  อ.ฟากทา

จ.อตุรดิตถ  53160

นายพนญั ใจภกัดี

น.ส.ศรสายณัห  ปวรวรรฒน

นางทองลวน  สขุงัพงษ

นายปะสทิธิ ์ สภุรตัน

นายทวศีกัดิ ์ จารุชาต

นายณรงค  ทาแกว

นายหลาย  มลูคาํ

089-9592236

055-412162

085-2605606

055-412084

055-412949

087-1962507

081-8991298

081-03891778

543

30

596

360

950

380

824

134

1

2

3

4

5

6

7

8
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ชมรมสงเสรมิสขุภาพผูสงูอายุ

โรงพยาบาลทองแสงขนั

35  ม.2  ต.บอทอง  อ.ทองแสงขนั

จ.อตุรดิตถ  53230

ชมรมผูสงูอายขุาราชการบาํนาญครู

อาํเภอเมอืงอตุรดติถ

137/9  ถ.สาํราญรืน่  ซ.6  ต.ทาอฐิ

อ.เมือง  จ.อตุรดติถ  53000

ชมรมผูสงูอาย ุอบต.คุงตะเภา

173  ม.4  ต.คุงตะเภา  อ.เมือง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานดานนาขาม(ไฮฮา)

138  ม.7 ต.บานนาขาม  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานโคน

53  ม.2  ต.บานโคน อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานโคก

56/1  ม.3  ต.บานโคก  อ.บานโคก

จ.อตุรดิตถ  53180

ชมรมผูสงูอายตุาํบลรวมจติ

186/4  ม.2  ต.รวมจติ  อ.ทาปลา

จ.อตุรดิตถ  53190

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหาดลา

69/1 ม.6  ต.หาดลา  อ.ทาปลา

จ.อตุรดิตถ  53150

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัทาชาง

29  ม.13  ต.จรมิ  อ.ทาปลา

จ.อตุรดิตถ  53150

นายเซยีม  ทองจนัทร

นายละเอยีด  สนแยม

นายเฉลา  เจริญอน

นายสม  แกนจนัทรหอม

น.ส.สมยั  ดคีาํยอย

นายหาญ  ปนแดน

นายประวทิย  อนสุรหริญัการ

นายคาํ  อาํนวนคณะ

นายยอด  นนัชม

1,350

355

638

175

362

253

643

382

423

087-3194759

086-0821469

084-8144797

055-419054

086-9362751

082-1608384

087-4998466

085-2521173

083-2131971

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยับานหวยไคร

110  ม.2  ต.แสนตอ  อ.น้าํปาด

จ.อตุรดิตถ  53110

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัแดง

38  ม.10 บานใหม  ต.วงัแดง  อ.ตรอน

จ.อตุรดิตถ  53140

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลบานดานาขาม

137  ม.4  ต.บานดานนาขาม  อ.เมอืง

 จ.อตุรดติถ  53000

ชมรมผูสงูอาย ุอบต.น้าํรดิ

2  ม.5  ต.น้าํรดิ  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอายวุดับานไรหวยพี้

4/3  ซ.หนองบวั  ถ.เจษฎาบดนิทร ต.ทาอฐิ

อ.เมอืง จ.อตุรดติถ  53000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลน้าํพี้

176  ม.7  ต.น้าํพี ้ อ.ทองแสงขนั

จ.อตุรดิตถ  53230

ชมรมผูสงูอายอุนามยับานวงัสสีบู

117  ม.1  ต.งิว้งาม  อ.เมอืง จ.อตุรดติถ

53000  หรอื 59  ม.3  ต.งิว้งาม  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัหลวงปายาง

9/9  ม.9  ต.น้าํอาง  อ.ตรอน

จ.อตุรดิตถ  53140

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัดานแมคาํมนั

106  ม.6  ต.ดานแมคาํมัน  อ.ลบัแล

จ.อตุรดิตถ  53210

18

19

20

21

22

23

24

25

26

นายไสว  จนัทรแสนตอ

นายธวชั  ทศิอาจ

นายเหลา  ลดิี

นายทองศร ี มปีน

นายฟน  เอกา

นายบญุลอื  เลก็คาํดวง

นางประนอม  รุงเรอืง

นางบวัมลัย  ลิม้แสงอไุร

นายบญุรอด  ตนัตริตัน

081-9725987

081-3943029

-

055-447276

055-440916

087-8505152

081-0391336

080-5176189

089-2489669

200

62

230

80

43

43

140

130

556
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ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัน้าํรดิ

78  ม.3  ต.น้าํรดิ  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53210

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยั

เฉลมิพระเกยีรติ 72 นวมนิทราชนิ ี(งิว้งาม)

44/5  ต.งิว้งาม  อ.เมอืง  จ.อตุรดติถ  53000

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัน้าํหมนั

21/1  ม.2  ต.น้าํหมนั  อ.แมปลา

จ.อตุรดิตถ  53150

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยับานฝาย

5  ม.4  ต.บานฝาย  อ.น้าํปาด

จ.อตุรดิตถ  53110

ชมรมผูสงูอายวุดัพระแทนศลิาอาสน

86/17  ม.6  ต.ทุงยัง้  อ.ลบัแล

จ.อตุรดิตถ  53210

ชมรมผูสงูอายบุานแดนทอง

13  ม.8 บานแดนทอง  ต.รวมจิต

อ.ทาปลา  จ.อตุรดติถ  53210

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหาดกรวด

26/1   ม.1  ต.หาดกรวด  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลหาดสองแถว

46  ม.3  ต.หาดสองแคว  อ.ตรอน

จ.อตุรดิตถ  53140

ชมรมกลุมออกกาํลงักายผูสงูอายุ

(แบบปาบญุม)ี

ชมุชนธรรมกจิจาภบิาล 685  ซ.16

ถ.สาํราญร่ืน  ต.ทาอฐิ อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

นายลอย  ปาลาศ

นายสเุวทย  เธยีรจนิดากลุ

นายพธุ  อนิทรถา

นายพนิสิทิธ  คงมัน่

นางกลัยา  มากมี

นายแกว  ตะปง

นายอนนัต  วงศนรุกัษ

นายประเสรฐิ  ตรพีฒุ

พ.ต.เสมอ  เอีย่มสมร

27

28

29

30

31

32

33

34

35

055-447417

055-448439

055-415567

055-480281

081-9725202

087-8488093

055-445375

-

055-448959

158

505

240

361

105

50

630

610

42
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ชมรมกลุมออกกาํลงักายผูสงูอายุ

(แบบปาบญุม)ี โรงพยาบาลอตุรดิตถ

1/28  ถ.เจษฎาบดนิทร  ต.ทาอฐิ  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอายบุานวงัยาง

143  ม.1 บานวงัยาง  ต.ผาจกุ  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอายบุานหวยหดู

8/3  ม.3  ต.แสนตอ  อ.น้าํปาด

จ.อตุรดิตถ  53110

ชมรมผูสงูอายรุาํกรพบองชวีจติบรมอาสน

7  ซ.12  ถ.บรมอาสน  ต.ทาอฐิ  อ.เมอืง

 จ.อตุรดติถ  53000

ชมรมผูสงูอายขุาราชการบาํนาญครู

อาํเภอพชิยั

101/1  ม.5  ต.นายอนิ  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัจรมิ

35  ม.11  ต.จรมิ  อ.ทาปลา

จ.อตุรดิตถ  53150

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัตาํบลนางพญา

25  ม.2  ต.นางพญา  อ.ทาปลา

จ.อตุรดิตถ  53150

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัเดนเหลก็

73/1  ม.3  ต.เดนเหลก็  อ.น้าํปาด

จ.อตุรดิตถ  53110

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลทาสกั

318/1  ม.1  ต.ทาสกั  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53220

36

37

38

39

40

41

42

43

44

น.ส.สมพร  พฒันพรกลุ

นางผวิ  ถาอนั

นายสวสัดิ ์ คาํปลอง

นางมาลวีรรณ  ปนสวุรรณ

นายดาํรงค   อนิอวิ

นายฟอง  ใจตลุะ

นายลา  จนิดามดื

นายสจุติร  เพยีงตา

นางประจวบ  ทองมา

081-6747381

087-8411942

089-8576633

055-413654

081-9623511

084-1470620

084-4924617

055-410408

085-8221271

112

60

85

109

96

472

125

195

202
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ชมรมผูสงูอาย ุหมู 1 บานน้าํใส

36  ม.1 บานน้าํใส  ต.ชยัจมุพล อ.ลบัแล

จ.อตุรดิตถ  53130

ชมรมผูสงูอายบุานตนขาม หมู 2

28/1  ม.2 บานตนขาม  ต.ชยัจมุพล

อ.ลบัแล  จ.อตุรดิตถ  53130

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 3 บานหองสงู

59  ม.3 บานหองสงู  ต.ชยัชมุพล

อ.ลบัแล  จ.อตุรดิตถ  53130

ชมรมผูสงูอายบุานน้าํใสใต

131 ม.9  ต.ชยัจมุพล  อ.ลบัแล

จ.อตุรดิตถ  53130

ชมรมผูสงูอายบุานปาสกั

31  ม.10  ต.ชยัจมุพล  อ.ลบัแล

จ.อตุรดิตถ  53130

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 11 บานปากทาง

79  ม.11  ต.ชยัจมุพล  อ.ลบัแล

จ.อตุรดิตถ  53130

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 8 บานรองยาง

115  ม.8  ต.ชยัจมุพล  อ.ลบัแล

จ.อตุรดิตถ  53130

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลศรพีนมมาศ

สสาํนกังานเทศบาลศรพีนมมาศ  อ.ลบัแล

จ.อตุรดิตถ  53130

ชมรมผูสงูอายบุานแสนขนั หมู 12

147/4  ม.12  ต.บอทอง  อ.ทองแสงขนั

จ.อตุรดิตถ  53230

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัน้าํไผ

45  ม.5  ต.น้าํไผ  อ.น้าํปาด

จ.อตุรดิตถ  53110

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

นายทอง  ปานคาํ

นายราญ  แวนสขุศรี

นายเลือ่น  พจินัทร

นางอรทยั  อนวุงศ

นายแสวง  ปานคาํ

นายจรญู  ทพิทา

นายฟก  คาํหอม

นางสพุร  บณุโยประการ

นางไกรษร  บญุพรม

นายบญุช ู มะลวิงษ

055-431345

055-450284

055-431712

086-1959728

089-6420986

055- 450570

-

-

055-418064

055-419031

108

106

154

99

38

31

93

106

141

400
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ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยับานวงัสมัพนัธ

63  ม.3  ต.มวงเจด็ตน  อ.บานโคก

จ.อตุรดิตถ  53180

ชมรมผูสงูอายบุานนาบวั หมู 5

48  ม.5 บานนาบวั  ต.นาขมุ อ.บานโคก

จ.อตุรดิตถ  53180

ชมรมผูสงูอายบุานหวยเหลา

10/3  ม.2 บานหวยเหลา  ต.นาขมุ

อ.บานโคก  จ.อตุรดติถ  53180

ชมรมผูสงูอายบุานนาขมุ หมู 1

36  ม.1  ต.นาขมุ  อ.บานโคก

จ.อตุรดิตถ  53180

ชมรมผูสงูอายบุานหวยไคร

103  ม.6  ต.นาขมุ  อ.บานโคก

จ.อตุรดิตถ  53180

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยับอเบีย้

8  ม.1  ต.บอเบีย้  อ.บานโคก

จ.อตุรดิตถ  53180

ชมรมผูสงูอายบุานหวยนอยกา

19/2  ม.1  ต.มวงเจ็ดตน  อ.บานโคก

จ.อตุรดิตถ  53180

ชมรมผูสงูอายอุนามยัสมุขาม

5  ม.4  ต.นาขมุ  อ.บานโคก

จ.อตุรดิตถ  53180

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัไผลอม

44/3  ม.6  ต.ไผลอม  อ.ลบัแล

จ.อตุรดิตถ  53130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลในเมอืงอาํเภอพชิยั

383/2  ต.ในเมอืง  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

นายยวง  ทาปอง

นายจาํปา  บตุรที

นายจกัร  ทาวนอย

นายพวง  ใจฟอง

นายเสลีย่ง  สหีอม

นายเทยีน  แกวฟอง

นายตวน  โบตสอน

นายสมบรูณ  หอมออน

นางหวาน  มเีทีย่ง

นายศริ ิ กลุคง

055-419280

055-486249

087-8458498

-

087-8491200

085-6065025

-

-

083-2055899

087-3111780

49

39

80

60

42

52

62

48

203

1,530
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลในเมอืงอาํเภอพชิยั

98  ซ.บรมอาสน  ต.ศรพีนมมาศ อ.ลบัแล

จ.อตุรดิตถ  53130

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 4 บานหวัยศ

53  ม.4 บานหวยยศ  ต.มวงเจด็ตน

อ.บานโคก  จ.อตุรดติถ  53180

ชมรมผูสงูอายคุนรกัสขุภาพ บานปากฝาง

222  ม.14  ต.งิว้งาม  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัดนิ

20  ม.1  ต.วงัดิน  อ.เมือง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอายบุานเนนิซาน

89  ม.9 บานเนนิซาน  ต.ทุงยัง้ อ.ลับแล

จ.อตุรดิตถ  53210

ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานเสีย้ว

33  ม.6  ต.บานเสีย้ว  อ.ฟากทา

จ.อตุรดิตถ  53160

ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาปลา

35  ม.2  ต.ทาปลา  อ.ทาปลา

จ.อตุรดิตถ  53150

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยับานคุม

102/5  ม.4  ต.ชยัจมุพล  อ.ลบัแล

จ.อตุรดิตถ  53130

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัชยัจมุพล

98  ม.6  ต.ชยัจมุพล  อ.ลบัแล

จ.อตุรดิตถ  53130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลขอยสงู

91/2  ม.1  ต.ขอยสงู  อ.ตรอน

จ.อตุรดิตถ  53140

นายพทิยา  วงคยอด

นายแสน  อองแกว

นายปราโมทย  แกวเกตุ

นายอดุม  พมิพสงวน

นายด ี สรุยินัต

นายบญุม ี สคีาํ

นายสงัวร  นนัชม

พ.ต.นเิวศน  บญุทารมย

นายเพช็ร สทุธะตัง้

นายพชิยั  อยูสขุ

081-8871179

-

086-2023528

055-473330

089-2681096

081-7274054

081-0403170

084-1782097

086-9263654

081-0412136

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

280

49

54

344

96

167

482

431

412

392
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ชมรมผูสงูอายคุรบูาํนาญโรงเรยีนอตุรดติถ

79/4  ม.10  ต.แมพลู  อ.ลบัแล

จ.อตุรดิตถ  53130

ชมรมผูสงูอายชุมุชนทาอฐิลาง

11  ถ.ทาอฐิลาง  ต.ทาอฐิ  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอายรุาํกระบองศาลเจาพอเสอื

401  ม.4  ต.ทาเสา  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอายบุานนาชางโทน หมู 11

46/1  ม.11  ต.ฟากทา

จ.อตุรดิตถ  53160

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัตําบลฝายหลวง

85  ม.6  ต.ฝายหลวง  อ.ลบัแล

จ.อตุรดิตถ  53130

ชมรมผูสงูอายวัุงขวัญ  หมู 9

203/4  ม.9  ต.ทาฟาก  จ.อตุรดิตถ  53160

ชมรมผูสงูอายรุาํกระบอง  ตลาดทาเสา

(แบบปาบยุมีและชวีจติ)

798/2  ถ.สาํราญรืน่  ต.ทาอฐิ  อ.เมอืง

จ.อตุรดติถ 53000

ชมรมผูสงูอายชุาวทาเสาสรางสขุภาพ

548  ถ.สาํราญรืน่  ต.ทาอฐิ  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอายวุดัเกษมจติตาราม

18/16 ถ.บรมอาสน ต.ทาอฐิ อ.เมอืง

จ.อตุรดติถ 53000

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลในเมอืง

333  ม.3  ต.ในเมอืง  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

นายสภุวฒัน  อุนพนัธ

ร.ต.อนชุติ  หร่าํพ่ึง

นายสมชาต ิ สงัขโพธิ์

นายสนัน่  สงิหตา

นายวริจน  มากอ

นายสมาน  อนิวรรณ

นางอาํไพ  หนสูวสัดิ์

นางปทมา  รกัธรรม

น.ส.ขนัทอง  คลองเมอืง

นายอทุยั  จารชัุยนวิฒัน

089-2693233

081-0451076

089-7043480

087-210171

055-431207

084-9882091

055-448860

055-429046

-

089-7076318

46

69

41

121

300

116

30

59

63

91
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลนานกกก

72  ม.4  ต.นานกกก  อ.ลบัแล

จ.อตุรดิตถ  53130

ชมรมผูสงูอายตุาํบลผาเลอืด

119  ม.6  ต.ผาเลอืด  จ.อตุรดิตถ  53190

ต.ผาเลอืด  จ.อตุรดิตถ  53190

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 13 บานใหญเจรญิ

105  ม.13  ต.ผกัขวง  อ.ทองแสงขนั

จ.อตุรดิตถ  53230

ชมรมผูสงูอายหุมู 6 บานรองลกึ

140  ม.6  ต.ผกัขวง  อ.ทองแสงขนั

จ.อตุรดิตถ  53230

ชมรมผูสงูอายบุานโพนธาต ุหมู 6

53  ม.6  ต.ฟากทา  อ.ฟากทา

จ.อตุรดิตถ  53160

ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลบานแกง

13  ม.10  ต.บานแกง  อ.ตรอน

จ.อตุรดิตถ  53160

ชมรมผูสงูอายวุดับานปางคอม

22/2  ม.3  ต.บอเบีย้  อ.บานโคก

จ.อตุรดิตถ  53180

ชมรมผูสงูอายขุาราชการบาํนาญครู

อาํเภอตรอน

4/3 ม.5 ต.วงัแดง อ.ตรอน จ.อตุรดติถ 53140

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยับานเกาะ

35/5  ม.3  ต.บานดารา  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53200

ชมรมผูสงูอายชุมุชนดาบหกั หมู 3

229/35  ม.3  ต.ในเมอืง  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53210

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

จ.ส.อ.สงศกัดิ ์ ดมีลู

นายประมขุ  วรรณเอก

นางละมอม  พดัแกว

นางบญุคอย  พมิพริา

นายคณู  ปาทมุ

นางทองลวน  สขุงัพงษ

นายราํไพร  แกวบตุร

นายวเิศษ  พรมโต

นายจาํรสั  ครองเมอืง

นางมหาราณ ี ขาน

-

087-2073563

089-8893401

087-8507959

086-9767653

081-7272153

055-410427

081-7867957

-

086-2027031

226

234

59

90

67

379

42

84

35

54
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ชมรมผูสงูอายบุานนาใตคลองโตงเตง หมู 8

50  ม.8  ต.ในเมอืง อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 1 ตาํบลในเมอืง

44  ม.1  ต.ในเมอืง  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยับานดารา

2  ม.4  ต.บานดารา  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53220

ชมรมผูสงูอายบุานหวยคา หมู 9

44  ม.9  ต.ในเมอืง  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอายบุานคลองกะชี

27/3  ม.7  ต.ในเมอืง  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอายบุานคลองละวาน

11/1  ม.6  ต.ในเมอืง  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอายบุานหวยคาย

11/2  ม.4  ต.ในเมอืง  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอายบุานหนาสถานี

374   ม.3  ต.ในเมอืง  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอายบุานหนาพระธาตุ

9  ม.2  ต.ในเมอืง อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอายลุลีาวดี

106/3  ม.1  ต.คอรมุ  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

นายประทวน  ลงิลม

น.ส.นวรตัน  แดงโชติ

นายทองยทุธ  โคเกดิ

นายบญุมี  ออนศรี

นายสงวน  คาํมนิเสน

นางนดิา     ขวญัแกว

นายจงรกั     แจงสวะ

นางวาสนา   ยิง่ยนื

นายปรงุ     นอยนลิ

นางอารยี   สอนเยน็

0855-421650

055-421521

089-431209

-

-

087-1949979

083-1667545

055-456158

-

055-421088

54

139

30

61

40

54

54

50

45

33
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ชมรมผูสงูอายวุงัแดงหนึง่

ม.1  ต.วงัแดง  อ.ตรอน  จ.อตุรดติถ  53140

ชมรมผูสงูอายวุงัสอง

82 ม.2  ต.วงัแดง อ.ตรอน

จ.อตุรดติถ 53140

ชมรมผูสงูอายวุงัแดงสาม

200 ม.3  ต.วงัแดง  อ.ตรอน

จ.อตุรดิตถ  53140

ชมรมผูสงูอายวุงัแดงสบิสอง

33/4  ม.4  ต.วงัแดง  อ.ตรอน

จ.อตุรดิตถ  53140

ชมรมผูสงูอายวุงัแดงหา

22/2  ม.5  ต.วงัแดง  อ.ตรอน

จ.อตุรดิตถ  53140

ชมรมผูสงูอายวุงัแดงหก

114/2  ม.6  ต.วงัแดง  อ.ตรอน

จ.อตุรดิตถ  53140

ชมรมผูสงูอายวุงัแดงเจด็

30  ม.7  ต.วงัแดง  อ.ตรอน

จ.อตุรดิตถ  53140

ชมรมผูสงูอายวุงัแดงแปด

95/1  ม.8  ต.วงัแดง  อ.ตรอน

จ.อตุรดิตถ  53140

ชมรมผูสงูอายวุงัแดงเกา

116/1 ม.1 ต.วงัแดง  อ.ตรอน

จ.อตุรดิตถ  53140

ชมรมผูสงูอายวุงัแดงสบิเอด็

149/1  ม.11  ต.วงัแดง  อ.ตรอน

จ.อตุรดิตถ  53140  หรอื 18/4  ม.11

ต.วงัแดง  อ.ตรอน จ.อตุรดติถ  53140

นายกมล    ขาํฉา

นายณรงค    นอยดง

นายปราโมทย   อยูนดั

นายสงัวาล   ฮวบนวม

นายนยิม   พวงคุม

นายสมจติร    เกดิแกว

นายสาํล ี  วนัจิว๋

นายคาํ   เรอืนคุม

นายเจรญิ   พรมฤทธิ์

นายเยือ้น   พวงพฒุ

084-8147298

086-1559678

-

087-2089744

055-491464

-

-

-

-

-

53

167

187

62

135

152

53

31

32

203

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114
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ชมรมผูสงูอายวุงัสาํโม หมู 2

67  ม.2  ต.บานดารา  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53220

ชมรมผูสงูอายวุงัสาํโม หมู 8

58/3  ม.8  ต.บานดารา  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53220

ชมรมผูสงูอายกุลุมสมุนไพรไทย

110  ม.4  ต.วงัดนิ  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอายกุลุมอนรุกัษประเพณไีทย

38  ม.4  ต.วงัดิน  อ.เมือง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 1 ตาํบลวงัดิน

20  ม.1  ต.วงัดนิ  อ.เมอืง จ.อตุรดติถ  53000

หรอื 67 ม.1 ต.วงัดนิ อ.เมอืง จ.อตุรดติถ 53000

ชมรมผูสงูอายกุลุมผกัสวนครวัรัว้กนิได

143  ม.4  ต.วงัดนิ  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 10 ตาํบลวงัดนิ

40  ม.10  ต.วงัดนิ  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอายบุานยางโทน หมู 4

125/1  ม.4  ต.วงัดนิ  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอายวุงัดนิ หมู 2

109  ม.2  ต.วงัดนิ  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอายบุานหนองปาไร

62  ม.5  ต.วงัดิน  อ.เมือง

จ.อตุรดิตถ  53000

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

นางสมยั  ทองศรจีนัทร

นางสดุ   ดษิฐทมิ

นายชวน  สทิธถิาวร

นางซวิ   ปราบพรม

นายอดุม   พมิพสงวน

นายเกต ุ    สทิธโิน

นายถาวร    บญุรกัษา

นายออม   บวงชมภู

นายทองหลอ   จนัทรพรกิ

นายสวาท     จนัทรฉลอง

089-7974188

087-3824552

-

-

055-473330

-

-

-

-

-

35

30

35

36

34

35

36

35

44

30

¨Ñ§ËÇÑ́ ÍØµÃ́ Ôµ¶•



259·íÒà¹ÕÂºÍ§¤•¡ÃªÁÃÁ´ŒÒ¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È.2553

ÅíÒ´Ñº·Õè Ë¹‹ÇÂ§Ò¹/Í§¤•¡Ã/·ÕèÍÂÙ‹ ª×èÍ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹/·ÕèÍÂÙ‹ â·ÃÈÑ¾·•/â·ÃÊÒÃ ÊÁÒªÔ¡ (¤¹)

ชมรมผูสงูอายบุานหวงโปง หมู 6

15  ม.6  ต.วงัดิน  อ.เมือง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอายบุานวงัขา

65  ม.7  ต.วงัดิน  อ.เมือง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 8 ตาํบลวงัดิน

135  ม.8  ต.วงัดนิ  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอายบุานคลองสมัพนัธ

76/1  ม.9  ต.วงัดิน  อ.เมือง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมผูสงูอายบุานทาเดือ่

41/1  ม.5  ต.คอรมุ  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสูงอายบุานหนองล ีหมู 10

38  ม.10  ต.คอรมุ  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอายสุมานมติร

56/4 ซ.3 ถ.บรมอาสน ต.ทาอฐิ อ.เมอืง

จ.อตุรดติถ 53000

ชมรมผูสงูอายชุมุชนศรเีมอืงพชิยั

337  ต.ในเมอืง  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอายบุานโคกเหนอื หมู1

145/1  ม.1  ต.บานโคก  อ.บานโคก

จ.อตุรดิตถ  53180

ชมรมผูสงูอายบุานฟากนา หมู 5

103/1  ม.5  ต.บานโคก  อ.บานโคก

จ.อตุรดิตถ  53180

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

นายดวน   ทาสเีงนิ

นายสง    โตแหว

นายปา     แดงสด

นายเหนิ    กดัเขยีว

นายณรงค      ปนแกว

นางเสมอ     นอยหวัหาด

นายเสกสรร   บญุมี

นายสมพร   จนัทรกระจาง

นายนอ    หลาพวง

นายอาจ    จนัทมุ

087-0007920

055-473331

-

-

086-2073209

081-1141291

083-2164165

087-9015825

-

-

31

48

41

19

136

50

35

74

54

42
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ชมรมผูสงูอายบุานโคกใน หมู 7

38  ม.7  ต.บานโคก  อ.บานโคก

จ.อตุรดิตถ  53180

ชมรมผูสงูอายบุานวงัเพนยีด หมู 5

23/8  ม.5  ต.ในเมอืง  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอาย ุหมู 2 ตาํบลคอรมุ(จามจุร)ี

60/2  ม.2  ต.คอรมุ  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอาย ุคนรกัสขุภาพ

323/1 ม.3  ถ.รตัถรักษา  ต.ในเมอืง

อ.พชิยั  จ.อตุรดติถ  53120

ชมรมผูสงูอายมุดตาธรรม

41  ม.10  ต.ไรออย  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอายอุนรุกัษสบืสานดนตรไีทย

98  ม.8  ต.ในเมอืง อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอายเุพือ่ประชาชน (ชมุชนหลกัเมอืง)

47  ม.3  ต.ในเมอืง อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอาย ุวยัทองครองธรรม

54/1  ม.10  ต.ทาปลา  อ.ทาปลา

จ.อตุรดิตถ  53150

ชมรมผูสงูอายชุมรมถิน่แดนทอง

50  ม.9  ต.รวมจติ  อ.ทาปลา

จ.อตุรดิตถ  53150

ชมรมผูสงูอาย ุชมรมบานดารา หมู 6

127  ม.6  ต.บานดารา อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53220

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

นายแสง   สงิหวนั

นางสนชยา   ทองหงสพนัธ

นางอรญั   นุมมชียั

นางประมวล    อนินาคกลู

นายวโิรจน     พรมนิม่

นายจาํรสั     จนัทรขนัศรี

นายสนชยั     หสัถาน

นายบญุยนื    ทองใบ

นายสายนัต   เพ็งวันดี

นายสนอง  พุมเกดิ

-

086-2121525

055-456387

055-421301

086-2047474

055-456179

086-7358164

055-456179

083-1613849

089-4681724

59

109

40

35

50

22

57

32

33

34
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ชมรมผูสงูอายชุมรมบานดารา หมู 7

1  ม.7  ต.บานดารา  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53220

ชมรมผูสงูอายบุานบางนาเกลอื

6  ม.12  ต.คอรมุ  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอาย ุบานคลองกลวย

48  ม.8  ต.คอรมุ  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอายบุานบางนา

86/1  ม.7  ต.คอรมุ อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอายคุอรมุ หมู 6

35/1  ม.6  ต.คอรมุ  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอายบุานไทยเอน หมู 11

63  ม.11  ต.คอรมุ อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอาย ุคอรมุ หมู 3

103 ม.3 ต.คอรมุ  อ.พชิยั

จ.อตุรดิตถ  53120

ชมรมผูสงูอายบุานบุงประชานมิติ

28  ม.12  ต.ผกัขวง  อ.ทองแสนขนั

จ.อตุรดิตถ  53230

ชมรมผูสงูอายบุานเดนดาน

28/1  ม.12  ต.บานดาน  อ.เมอืง

จ.อตุรดิตถ  53000

ชมรมขาราชการบาํนาญอาํเภอน้าํปาด

77/9  ม.2  ต.แสนตอ  อ.น้าํปาด

จ.อตุรดิตถ  53110

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

นายประทมุ   อนเก

นางกมิซวน   ออนอยู

นายไฉน   สขุแดง

นายประหยดั    แกวพุม

นายปลวิ   ยากองโต

นายสมพร   ทนดง

นายฉลวย  ยากองโต

นางเสวย    คาํพนัธ

นายบญุสง   แกวขาว

นายปรชีา    มัน่คาํ

081-4339338

085-7336018

087-2095307

055-421301

055-421692

-

-

084-5486774

081-0750925

055-481069

36

82

135

110

54

56

57

35

44

77
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ชมรมผูสงูอายบุานหวยยาง
 24  ม.7  ต.บอเบีย้  อ.บานโคก
จ.อตุรดิตถ  53180
ชมรมผูสงูอายบุานคลองน้าํไหล
71/1  ม.9  ต.คอรมุ  อ.พชิยั
จ.อตุรดิตถ  53120
ชมรมผูสงูอายคุณุยายหลานลกูรวมพลงั
1/28  ถ.เจษฎาบดนิทร  ต.ทาอฐิ อ. เมอืง
จ.อตุรดิตถ  53000
ชมรมผูสงูอายสุถานอีนามยัผามบู
150/1  ม.6  ต.แมพล ู อ.ลบัแล
จ.อตุรดิตถ  53130
ชมรมผูสงูอายตุาํบลแมพลูสถานอีนามยัแมพลู
122  ม.2  ต.แมพล ู อ.ลบัแล
จ.อตุรดิตถ  53130
ชมรมผูสงูอายุบานปาเผอืก
56/1  ม.1  ต.ทุงยัง้  อ.ลบัแล
จ.อตุรดิตถ  53130
ชมรมผูสงูอายบุานปากสงิห
88  ม.7  ต.แสนตอ  อ.เมือง
จ.อตุรดิตถ  53000
ชมรมผูสงูอาย ุหมู 1 หาดสองแคว
52  ม.1  ต.หาดสองแคว  อ.ตรอน
จ.อตุรดิตถ  53140
ชมรมผูสงูอาย ุหมู 2 หาดสองแคว
42/2  ม.2  ต.หาดสองแคว  อ.ตรอน
จ.อตุรดิตถ  53140
ชมรมผูสงูอาย ุหมู 3 หาดสองแคว
57  ม.3  ต.หาดสองแคว  อ.ตรอน
จ.อตุรดิตถ  53140
ชมรมผูสงูอาย ุหมู 4 หาดสองแคว
ต.หาดสองแคว  อ.ตรอน
จ.อตุรดิตถ  53140

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

นายเหลีย่ม   ปอสวสัดิ์

นายยวง    อยูมา

น.ส.สมพร  พฒันพรกลุ

ร.ต. จรญู  อสิสอาด

นางทองเครือ่ง  วานชิสรรพ

นางกฤษณา   จนัทรศร

นางเตอืนใจ     เชือ้คาํ

นายสนทิ   ดเีพชร

นายบญุลอื  ดวีจิติร

นายศริชิยั   จิว๋อยู

น.ส.สวาง    เอกา

-

089-9615192

081-6747381

055-457583

055-457065

086-9364866

-

-

-

-

-

75

71

37

242

268

109

37

35

36

37

36
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ชมรมผูสงูอายหุมู 5 หาดสองแคว
30/1  ม.1 5  ต.หาดสองแคว อ.ตรอน
จ.อตุรดิตถ  53140
ชมรมผูสงูอายหุมู 6 บงึพาด
131/3  ม.6  ต.หาดสองแคว  อ.ตรอน
จ.อตุรดิตถ  53140
ชมรมผูสงูอายหุมู 7 บงึพาด
112/3  ม.7  ต.หาดสองแคว  อ.ตรอน
จ.อตุรดิตถ  53140
ชมรมผูสงูอายหุมู 7 บงึพาด
147  ม.3  ต.บานหมอ  อ.พชิยั
จ.อตุรดิตถ  53120
ชมรมผูสงูอายชุมุชนสาํราญฤทยั
116/65  ถ.อนิใจม ี ต.ทาอฐิ  อ.เมอืง
จ.อตุรดิตถ  53000
ชมรมสงเสรมิสขุภาพผูสงูอายุ
เทศบาลตาํบลฟากทา
318 ม.9 ต.ฟากทา อ.ฟากทา จ.อตุรดติถ  53160
ชมรมผูสงูอายบุานนอยน้าํเพ
39  ม.6  ต.บานโคก  อ.บานโคก
จ.อตุรดิตถ  53180
ชมรมผูสงูอายบุานแสนสทิธิ
162/2  ม.1  ต.แมพล  อ.ลบัแล
จ.อตุรดิตถ  53130
ชมรมผูสงูอาย ุ เทศบาลตาํบลทาปลา
194   ม.8  ถ.รวมจติ-เขือ่นดนิ  ต.ทาปลา
อ.ทาปลา จ.อตุรดติถ  53190
ชมรมผูสงูอายบุานปาแตวหมู 4 ตาํบลคอรมุ
89/1  ม.4  ต.คอรมุ  อ.พชิยั
จ.อตุรดิตถ  53120
ชมรมผูสงูอายศุลิาอาสนตะวนัออก
445  ถ.ยานศลิาอาสน  ต.ทาอฐิ
จ.อตุรดิตถ  53000

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

นางชืน้   เพง็แสงทอง

นางขวญัใจ   สาตา

นายแสง    เลศิพนัธ

นายทองเปลว    เพ่ืองเพชร

นายสกุจิ  ทองผดงุโรจน

นายประเสรฐิ    ศรมีวงสขุ

นายแกว      มลูเขยีน

นายสวสัดิ ์  โกะกอบ

นายสทุนิ  ทาํบญุ

นายดาํรงค   ดวงเฟอง
138/3  ต.คอรมุ  อ.พชิยั
จ.อตุรดติถ 53120
นายชยัรตัน    เมธานนท

-

-

-

055-422246

086-9260858

055-489074

087-2040396

055-457455

055-499093

-

-

36

35

33

273

41

120

35

115

250

67

31
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ชมรมผูสงูอาย ุหนองบวัจงัหวดัอตุรดติถ
8/2  ซ.หนองบวั  ถ.เจษฎาบดนิทร
อ.เมือง  จ.อตุรดติถ  53000
ชมรมผูสงูอายบุานวงัหนิ
206  ม.12  ต.วงัแดง  อ.ตรอน
จ.อตุรดิตถ  53140
ชมรมผูสงูอาย ุต.หาดสองแคว
17/3  ม.2  ต.หาดสองแคว  อ.ตรอน
จ.อตุรดิตถ  53140
ชมรมผูสงูอายบุานหลวงปายาง
105 ม.5 ต.ปาเซา  อ.เมอืง
จ.อตุรดติถ 53000
ชมรมผูสงูอายบุานแกง
32/3  ม.4  ต.บานแกง  อ.ตรอน
จ.อตุรดิตถ  53140
ชมรมผูสงูอายเุทศบาลบานแกง
76/2  ม.2  ต.บานแกง  อ.ตรอน
จ.อตุรดิตถ  53140
ชมรมผูสงูอายตุาํบลขอยสงู
109/9  ม.9  ต.วงัแดง  อ.ตรอน
จ.อตุรดิตถ  53140
ชมรมผูสงูอายนุ้าํหมนั
สถานอีนามยัตาํบลน้าํหมนั  ต.น้าํหมนั
อ.ทาปลา  จ.อตุรดติถ  53190
ชมรมผูสงูอายรุวมจติ
สถานอีนามยัรวมจติ  ต.รวมจติ  อ.ทาปลา
จ.อตุรดิตถ  53190
ชมรมผูสงูอายจุริม
สถานอีนามยัตาํบลจรมิ  ต.จรมิ อ.ทาปลา
จ.อตุรดิตถ  53190
ชมรมผูสงูอายทุาชาง
สถานอีนามยัทาชาง  ต.จรมิ  อ.ทาปลา
จ.อตุรดิตถ  53190

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

พ.ต.บนุนาค  ทมิวฒันา

น.ส.นฤมล  อนิทะวงั

น.ส.มฑุติา    เทีย่งนอย

นายวรีะพนัธ    ทองใหญ

นายชาญชญั  ทองธรรมชาติ

นางแจม   วนัขวญั

นายสวุทิ   จนัมลฑา

นายสรุเดช   ดวงฉยุ

นายเจรญิ   สปุน

นายประโยชน   ทองแตง

นางศรสีดุา   สปุน

055-414320

083-6259020

085-8765538

086-7372594

083-6224885

086-2043004

084-5792648

055-819573

055-406016

055-818041

081-8889794

79

170

65

120

50

26

100

479

690

536

484
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ชมรมผูสงูอายผุาเลอืด
สถานอีนามยัตาํบลผาเลอืด  ต.ผาเลอืด
อ.ทาปลา  จ.อตุรดติถ  53190
ชมรมผูสงูอายยุานคู
สถานอีนามยัยานดู  ต.ผาเลอืด  อ.ทาปลา
จ.อตุรดิตถ  53190
ชมรมผูสงูอายหุาดลา
สถานอีนามยัตาํบลหาดลา  ต.หาดลา
อ.ทาปลา  จ.อตุรดติถ  53190
ชมรมผูสงูอายนุางพญา
สถานอีนามยัตาํบลนางพญา  ต.นางพญา
อ.ทาปลา  จ.อตุรดติถ  53190
ชมรมผูสงูอายหุวยตา
สถานอีนามยัหวยตา  ต.นางพญา
อ.ทาปลา  จ.อตุรดติถ  53190
ชมรมผูสงูอายทุาแฝก
สถานอีนามยัตาํบลทาแฝก  ต.ทาแฝก
อ.ทาปลา  จ.อตุรดติถ  53190
ชมรมผูสงูอายหุวยผึง้
สถานอีนามยัหวยผึง้  ต.ทาแฝก
อ.ทาปลา  จ.อตุรดติถ  53190
ชมรมผูสงูอายทุาปลา
โรงพยาบาลทาปลา
อ.ทาปลาจ.อตุรดิตถ  53190
ชมรมผูสงูอายเุทศบาลตาํบลทาปลา
สาํนกังานเทศบาลตาํบลทาปลา อ.ทาปลา

จ.อตุรดิตถ  53190

188

189

190

191

192

193

194

195

196

นางประภากร   นนัตะเงนิ

นายชยัพร  พึง่บวั

นายไพโรจน   แสงซือ่

นายธนวจัน   ทัง่ศริิ

นางสาํรวย    มัน่สนิ

นายมานพ   สงัขเงนิ

นายคนาธปิ   พมิเถือ่น

น.ส.องัคณา    เพลนิเพลนิ

นางเยาวภาน ี  สดีาแกว

536

50

386

69

30

157

130

928

264

055-818329

055-436034

055-499500

055-436032

055-436032
(ตอทางวทิย)ุ

055-436022

055-436749

055-4999070

055-499081

082-8796725
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ชมรมผูสงูอายจุงัหวดัอทุยัธานี
90/1  ถ.มณรีตัน ต.อทุยัใหม อ.เมอืง
จ.อทุยัธาน ี 61000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลบางบงึ
84/2 ม.1 ต.บานไร อ.บานไร
จ.อทุยัธาน ี61140
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองฉาง
ม.5  ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง
จ.อทุยัธาน ี61110
ชมรมผูสงูอายตุาํบลสวางอารมณ
46/7  ม.4  ต.สวางอารมณ  อ.สวางอารมณ
จ.อทุยัธาน ี61150
ชมรมผูสงูอายตุาํบลเนนิแจง
98  ม.7  ต.เนนิแจง  อ.เมอืง
จ.อทุยัธาน ี61000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหวยคต
ม.4  ต.หวยคต อ.หวยคต
จ.อทุยัธาน ี61180
ชมรมผูสงูอายตุาํบลดงขวาง
64/15  ม.4  ต.ดงขวาง  อ.หนองขาหยาง
จ.อทุยัธาน ี61130
ชมรมผูสงูอายตุาํบลเจาวดั
31 ม.1 ต.เจาวดั อ.บานไร จ.อทุยัธานี
61140
ชมรมผูสงูอายตุาํบลอทุยัเกา
ม.3 ต.อทุยัเกา อ.หนองฉาง
จ.อทุยัธาน ี61110
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองสรวง
ม.5  ต.หนองสรวง  อ.หนองฉาง
จ.อทุยัธาน ี61110
ชมรมผูสงูอายบุานทุงพง
ม.11  ต.ทุงพง  อ.หนองฉาง
จ.อทุยัธาน ี61110

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

นายสาลี ่ วริยิะประเสรฐิ

นายเสมอ  แหวเพชร

นายสถติ  หมนุสมยั

นายชอ  เหมะสกล

นายประยงค  หาญธญัการ

นายลออ  จอมหงห

นายพล  นนัทารมย

นายสมิมา  จนัมา

นายยิม้   สรุมาตร

นายสมคดิ  ตนทนุ

นายถนอม  พงษกระจาง

056-524735
081-0377979

080-1147424

056-521417

056-599096
087-1944543

-

089-5624482

056-502080

087-8489482

056-971122

056-531375
086-1192944

056-533003
081-3479592

350

206

250

250

183

107

115

137

410

250

48
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลเขาบางแกรก
354 ม.4 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง
จ.อทุยัธาน ี61110
ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานเกา
25/1 ม.8 ต.บานเกา อ.หนองฉาง
จ.อทุยัธาน ี61110
ชมรมผูสงูอายตุาํบลวงัหนิ
90 ม.4 ต.วงัหนิ อ.บานไร จ.อทุยัธาน ี61140
ชมรมผูสงูอายตุาํบลทุงโพ
ม.10 ต.ทุงโพ อ.หนองฉาง จ.อทุยัธาน ี61110
ชมรมผูสงูอายตุาํบลเขากวางทอง
ม.4  ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง
จ.อทุยัธาน ี61110
ชมรมผูสงูอายตุาํบลทพัทนั
ม.1 ต.ทพัทนั อ.ทพัทนั จ.อทุยัธาน ี61120
ชมรมผูสงูอายตุาํบลโคกหมอ
ม.2 ต.โคกหมอ อ.ทพัทนั จ.อทุยัธาน ี61120
ชมรมผูสงูอายตุาํบลสขุฤทยั
ม.1 ต.สขุฤทยั อ.หวยคต จ.อทุยัธาน ี61180
ชมรมผูสงูอายตุาํบลบานน้าํพุ
ม.6 ต.ทุงโพ อ.หนองฉาง จ.อทุยัธาน ี61110
ชมรมผูสงูอายตุาํบลโนนเหลก็
ม.6 ต.โนนเหลก็ อ.เมอืง จ.อทุยัธาน ี61000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลตลกุคู
ม.5 ต.ตลดุคู อ.ทพัทนั จ.อทุยัธาน ี61120
ชมรมผูสงูอายตุาํบลดอนขวาง
ม.5 ต.ดอนขวาง อ.เมือง จ.อทุยัธาน ี61000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลเมอืงการุง
ม.4 ต.เมืองการุง อ.บานไร จ.อทุยัธาน ี61140
ชมรมผูสงูอายตุาํบลประดูยนื
ม.2 ต.ประดูยนื อ.ลานสกั จ.อทุยัธาน ี61160
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองแก
ม.6 ต.หนองแก อ.เมอืง จ.อทุยัธาน ี61000

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

นายโชต ิ รอดพงษ

นายเอยีง  สงัขศริิ

นายเฉลมิชยั   บวัประทมุ

นายยงค  ยิม้หนองเตา

นายประทมุ  ฉลาด

นายเสนาะ  นโิรจน

นายเปรม เสนา

นางหอมฟุง  กาดา

นายสะอิง้  มาหวัเขา

นายสมนกึ  นลิยีเ่รอื

นายจาํรญู  ถนดัศรบีาํเพ็ญ

นางสมจติร  เทพพนัธ

นายอภชิาต  โตดาํ

นายบวั  แจงถิน่ปา

นายวเิชยีร  จาํนงค

149

99

411

409

86

138

229

138

90

203

60

326

415

136

137

056-6543182
087-8380984

081-1815251

056-625100
081-9715760
086-8044856

056-987053
081-7867510

056-591200

056-591445

-

081-9715989

056-506236
089-7045746
056-541165

056-512892
081-3793243
056-542025
081-9718641
081-0690121

089-5672488
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ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองสระ
ม.3 ต.หนองสระ อ.ทพัทนั จ.อทุยัธาน ี61120
ชมรมผูสงูอายตุาํบลไผเขยีว
47/1 ม.2 ต.ไผเขยีว อ.สวางอารมณ
จ.อทุยัธาน ี61150
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองหลวง
47/2 ม.5 ต.หนองหลวง อ.สวางอารมณ
จ.อทุยัธาน ี61150
ชมรมผูสงูอายตุาํบลบอยาง
4 ม.2 ต.บอยาง อ.สวางอารมณ
จ.อทุยัธาน ี61150
ชมรมผูสงูอายตุาํบลพลวงสองนาง
14 ม.1 ต.พลวงสองนาง อ.สวางอารมณ
จ.อทุยัธาน ี61150
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองไผ
ม.5  ต.หนองไผ  อ.หนองขาหยาง
จ.อทุยัธาน ี61130
ชมรมผูสูงอายบุานหนองบวั
102 ม.10 ต.หนองยาง อ.หนองยาง
จ.อทุยัธาน ี61110
ชมรมผูสงูอายตุาํบลทาซงุ
ม.4  ต.ทาซงุ อ.เมอืง จ.อทุยัธาน ี61000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลน้าํซมึ
ม.6  ต.น้าํซมึ อ.เมอืง จ.อทุยัธาน ี61000
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหลมุเขา
ม.4 ต.หลมุเขา อ.เมอืง จ.อทุยัธาน ี61130
ชมรมผูสงูอายบุานซบัปาพลู
ม.8 ต.ปาออ อ.ลานสกั จ.อทุยัธาน ี61160
ชมรมผูสงูอายบุานเขาวงษ
ม.2 ต.ปาออ อ.ลานสกั จ.อทุยัธาน ี61160
ชมรมผูสงูอายตุาํบลเขาไมนวล
ม.10 ต.ปาออ อ.ลานสกั จ.อทุยัธาน ี61160
ชมรมผูสงูอายบุานเขาฆองชยั
41 ม.1ต.ปาออ อ.ลานสกั จ.อทุยัธาน ี61160

056-973037
089-8514481
056-595046

-

056-544104

-

-

056-530121
081-3723566

-

089-9582098

086-4413205

-

-

086-1999381

-

213

74

137

60

54

175

147

408

207

236

30

73

45

29

นายสนอง  แกลวเกษตรกรณ

นายปราโมทย  เกศทอง

นายผล  รกัธญัการ

นางสวาท  เกษสทิธิ์

นายประเสรฐิ  กติพินัธุ

นายประคอง  ธรุะมาตร

นายประทมุ  แสงแกว

นายศรทัธา  นาวรีะ

นายชศูกัดิ ์ ขนัธศรี

นายชะออน  เชาวลติร

นายสวสัดิ ์ ออนมาก

นายเฉลมิ  หมูพยคัฆ

นางประทนิ  กลิน่ทอง

นายสขุ  มณเีมฆ

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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ชมรมผูสงูอายบุานคลองชะนลีาง
ม.7 ต.ปาออ อ.ลานสกั จ.อทุยัธาน ี61160
ชมรมผูสงูอายบุานคลองชะนบีน
ม.3 ต.ปาออ อ.ลานสกั จ.อทุยัธาน ี61160
ชมรมผูสงูอายบุานซบัปาพลู
71ม.6 ต.ปาออ อ.ลานสกั จ.อทุยัธาน ี61160
ชมรมผูสงูอายบุานปาออ
ม.5 ต.ปาออ อ.ลานสกั จ.อทุยัธาน ี61160
ชมรมผูสงูอายบุานปาออเหนอื
ม.9 ต.ปาออ อ.ลานสกั จ.อทุยัธาน ี61160
ชมรมผูสงูอายบุานเขาน้าํโจน
ม.4 ต.ปาออ อ.ลานสกั จ.อทุยัธาน ี61160
ชมรมผูสงูอายตุาํบลทุงนางาม
ม.11 ต.ทุมนางาม อ.ลานสกั จ.อทุยัธาน ี61160
ชมรมผูสงูอายบุานปาหมาก
ม.6  ต.เขาบางแกรก  อ.หนองฉาง
จ.อทุยัธาน ี61110
ชมรมผูสงูอายบุานทุงพกุ
ม.8 ต.ทุงพง อ.หนองฉาง
จ.อทุยัธาน ี61110
ชมรมผูสงูอายเุฉลมิพระเกยีรติ
ม.4 ต.ทุงนางาม อ.ลานสกั
จ.อทุยัธาน ี61160
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองบมกลวย
ม.10 ต.หนองบมกลวย อ.ลานสกั
จ.อทุยัธาน ี61160
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองจอก
83 ม.4 ต.หนองจอก อ.บานไร
จ.อทุยัธาน ี61140
ชมรมผูสงูอายตุาํบลหนองยาง
ม.4 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง
จ.อทุยัธาน ี61110
ชมรมผูสงูอายตุาํบลเกาะเทโพ
ม.4 ต.เกาะเทโพ อ.เมอืง จ.อทุยัธาน ี61000

 นายเลือ่น  จวินชุ

นายประยรู  มาเกิด

นางละมยั  วฒุกิรณ

นายสาํรวย  รตันวชิยั

นายประสทิธ ิ  มญสราง

นายประทวน  สวาท

นายปรชีา  สขุสวรรณ

นายสนัต ิ วศิลัยางกรู

นายสรุนิทร  ภรม

ร.ต.สงคราม  สถตินอย

นายเกลีย้ง  บวัใย

นายพล  ศรวีนัเตยี

นายประเสรฐิ  ขนัทอง

นายทรงแกว  วเิชยีร

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

-

-

086-0486124

-

-

-

087-2218317

081-7720898

056-533003
081-3479592

089-9590768

081-0838713

-

082-1680412

-

51

55

133

80

55

58

50

171

125

249

152

-

73

216
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