
ล ำดับ จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปีทีเ่ริ่ม

 ด ำเนินกำร

จ ำนวน

นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

กาฬสินธุ์ 1.โรงเรียนผู้สูงอาย ุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2558 30 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ 2.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.โคกศรี 2557 30 วดัโพธชิัยโคกศรี

กาฬสินธุ์ 3.โรงเรียนผู้สูงอายวุดับูรพาบ้านโคกเครือ 2557 30 วดับูรพาบ้านโคกเครือ

กาฬสินธุ์ 4.โรงเรียนผู้สูงอายรุ่มโพธิ์ร่มไทร 2557 30 อบต.นาโก

กาฬสินธุ์ 5.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเขาพระนอน 2559 30 วดัวารีราษฎร์บ้านหนองกุง

กาฬสินธุ์ 6.โรงเรียนผู้สูงวยัไทอุ่มเม่า 2559 30 ทต.อุ่มเม่า

กาฬสินธุ์ 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.นำจำรย์ * 2559 30 ศ.โฮมสุข ทต.นาจารย์

กาฬสินธุ์ 8.โรงเรียนผู้สูงอายปุระจ าต าบลหนองกุง 2559 30 อบต.หนองกุง

กาฬสินธุ์ 9.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเหล่าใหญ่ 2559 30 วดัหอไตร บ้านเหล่าใหญ่

กาฬสินธุ์ 10.โรงเรียนผู้สูงวยัมั่นยนืต าบลหนองห้าง 2559 30 รพ.สต.หนองห้าง

กาฬสินธุ์ 11.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.หนองกุงศรี 2559 30 ทต.หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์ 12.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.เสาเล้า 2559 30 อบต.เสาเล้า

กาฬสินธุ์ 13.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ค าใหญ่ 2559 30 ทต.ค าใหญ่

กาฬสินธุ์ 14.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.กุดโดน 2559 30 วดัอุทัยกุดโดน

กาฬสินธุ์ 15.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.กมลาไสย 2559 30 ทต.กมลาไสย

กาฬสินธุ์ 16.โรงเรียนผู้สูงอายคุลังปัญญา                 

เทศบาลต าบลหนองแปน

2559 30 อาคารสภาวฒันธรรมต าบลหนอง

แปน

กาฬสินธุ์ 17.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.หนองแวง 2559 30 วดัสวา่งธวิราราม

กาฬสินธุ์ 18.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.ศรีสมเด็จ 2559 30 อบต.ศรีสมเด็จ

กาฬสินธุ์ 19.โรงเรียนผู้สูงวยัโฮมสุขต าบลโนนบุรี 2559 30 ศูนยบ์ริการการท่องเที่ยว

กาฬสินธุ์ 20.ภูมิปัญาผู้สูงอายโุนนน้ าเกล้ียงศึกษา 2559 30 อาคารกองทุนสวสัดิการชุมชน

กาฬสินธุ์ 21.โรงเรียนผู้สูงอายฮัุกกันมั่นยนืต าบลเนินยาง 2559 30 ศาลาประชาคม ม.1

กาฬสินธุ์ 22.โรงเรียนผู้สูงอาย าบลนาบอน 2559 30 อาคาร ศพด.เก่า

กาฬสินธุ์ 23.วทิยาลัยสูงวยัไทกุดสิม 2559 30 ทต.กุดสิม

กาฬสินธุ์ 24.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.กุดสิมคุ้มใหม่ 2559 30 อบต.กุดสิมคุ้มใหม่

กาฬสินธุ์ 25.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ท่าคันโท 2559 30 ทต.ท่าคันโท

กาฬสินธุ์ 26.โรงเรียนผู้สูงวยัต าบลกุงเก่า 2559 30 ทต.กุงเก่า

กาฬสินธุ์ 27.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ร่องค า 2559 30 ทต.ร่องค า

กาฬสินธุ์ 28.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.สามัคคี 2559 30 อบต.สามัคคี ต.สามัคคี อ.ร่องค า 

จ.กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ 29.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลส าราญ 2559 30 วดับ้านหนองกุงใหญ่

กาฬสินธุ์ 30.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองช้างวทิยา 2559 30 ลานค้าชุมชนศ.ผ้าไหมแพรวา

กาฬสินธุ์ 31.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ฆ้องชัยพัฒนา 2559 30 ทต.ฆ้องชัยพัฒนา

กาฬสินธุ์ 32.โรงเรียนผู้สูงอายโุคกประสิทธิ์ 2559 30 วดัศรีบ้านโคกประสิทธิ์

กาฬสินธุ์ 33.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลดงพยงุ 2559 30 อบต.ดงพยงุ

กาฬสินธุ์ 34.โรงเรียนผู้สูงอาย ุต าบลนาจ าปา 2559 30 ศูนยเ์ด็กเล็กต าบลนาจ าปา

กาฬสินธุ์ 35.โรงเรียน.ผู้สูงอาย ุทต.ห้วยผ้ึง 2559 30 ทต.ห้วยผ้ึง

กาฬสินธุ์ 36..โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ค าบง 2559 30 ทต.ค าบง

กาฬสินธุ์ 37.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.นาคู 2559 30 ทต.นาคู

พ้ืนที่ที่มกีำรจัดตัง้โรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ
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1 133กาฬสินธุ์ 38.โรงเรียนผู้สูงอายเุมืองภูแล่นช้าง 2559 30 รพ.สต.ภูแล่นช้าง

กาฬสินธุ์ 39.โรงเรียนผู้สูงอาย ุผู้เชี่ยวชาญชีวติ 2559 30 ทต.นามน

กาฬสินธุ์ 40.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองบัว 2559 30 วดัป่าหนองบัว

กาฬสินธุ์ 41.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ห้วยโพธิ*์ 2559 30 วดัสวา่งบุรีบ้านดงน้อย ทต.ห้วย

โพธิ์ 

อ.เมืองกาฬสินธุ์ 42.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.โนนสูง* 2559 30 ศพอส.ทต.โนนสูง อ.ยางตลาด

กาฬสินธุ์ 43.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ห้วยเม็ก* 2559 30 ศพอส.ทต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์ 44.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.หนองหิน* 2559 30 ศพอส.ทต.หนองหิน  อ.หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์ 45.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.นำตำล* 2559 30 ศพอส.ทต.นาตาล อ.ท่าคันโท

กาฬสินธุ์ 46.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ค ำม่วง* 2559 30 ศพอส.ทต.ค าม่วง อ.ค าม่วง

กาฬสินธุ์ 47.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลค ำสรำ้งเทีย่ง* 2559 30 ศพอส.อบต.ค าสร้างเที่ยง อ.สามชัย

กาฬสินธุ์ 48.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ล ำห้วยหลัว* 2559 30 ศพอส.ทต.ล าห้วยหลัว องสมเด็จ

กาฬสินธุ์ 49.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลไค้นุ่น* 2559 30 ศพอส.อบต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผ้ึง

กาฬสินธุ์ 50.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนองผือ* 2559 30 ศพอส.อบต.หนองผือ อ.เขาวง

กาฬสินธุ์ 51.โรงเรยีนผู้สูงอำยุใฝ่เรยีนรู้ อบต.กุดหว้ำ* 2559 30 บ้านห้วยแดง ม.6 อ.กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์ 52.โรงเรียนผู้สูงอายฟุืน้ภูมิไทต าบลสามัคคี 2559 30 อบต.สามัคคี

กาฬสินธุ์ 53.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.โพนงำม* 2559 30 ศพอส.อบต.โพนงาม อ.กมลาสัย

กาฬสินธุ์ 54.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลเหล่ำกลำง* 2559 30 ศพอส.อบต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย

กาฬสินธุ์ 55.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ภูสิงห*์ 2559 30 ศพอส.ทต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์

กาฬสินธุ์ 56.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.สายนาวงั 2559 30 บ้านนากระเดาพัฒนา

กาฬสินธุ์ 57.โรงเรียนผู้สูงอาย ุพลังอาวโุสเทศบาลเมือง

บัวขาว

2559 30 ศาลาเยน็ใจ วดัสามัคีธรรม

กาฬสินธุ์ 58.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ธญัญา 2559 30 ทต.ธญัญา

กาฬสินธุ์ 59.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.หัวงัว 2559 30 อบต.หัวงัว

กาฬสินธุ์ 60.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองอีบุตร 2559 30 วดัหนองอีบุตร

กาฬสินธุ์ 61.โรงเรียนร่มไทรทองต าบลสมสะอาด 2559 30 ร.ร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์

กาฬสินธุ์ 62.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ภูปอ 2559 30 ทต.ภูปอ

กาฬสินธุ์ 63.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลโคกสมบูรณ์ 2559 30 วดัง้ิวงาม ม.3

กาฬสินธุ์ 64.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเหล่าอ้อย 2559 30 วดัด่านใต้ ม.4

กาฬสินธุ์ 65.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเจา้ท่า 2559 30 อบต.เจา้ท่า

กาฬสินธุ์ 66.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.คุ้มเก่า 2559 30 อบต.คุ้มเก่า

กาฬสินธุ์ 67.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลโนนศิลา 2559 30 รพ.สต.โนนศิลา

กาฬสินธุ์ 68.โรงเรียนผู้สูงอายอุบต.สหัสขันธ์ 2559 30 รพ.สต.ค าลือชา

กาฬสินธุ์ 69.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.สมเด็จ 2559 30 อบต.สมเด็จ

กาฬสินธุ์ 70.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลหัวนำค ำ

(ร.ร.ต้นแบบ 61)

2559 182 วดัสวา่งหัวนาค า ต.หัวนาค า 

อ.ยางตลาด

กาฬสินธุ์ 71.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านดอนยานาง 

ต.ดอนสมบูรณ์

2559 30 ศ.พัฒนาเด็กเล็ก ม.7

กาฬสินธุ์ 72.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.หนองหิน 2559 30 อบต.หนองหิน
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1 133กาฬสินธุ์ 73.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลดอนจาน 2559 30 ทต.ดอนจาน

กาฬสินธุ์ 74.โรงเรียนผู้สูงวยัเหล่าไฮงาม 2559 30 อบต.เหล่าไฮงาม

กาฬสินธุ์ 75.โรงเรียนผู้สูงอาย ุต.มหาไชย ฮักแพง 

แบ่งปัน มั้นยนื

2559 30 ทต.มหาไชย

กาฬสินธุ์ 76.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลม่วงนา 2559 30 วดัศรีจนัทร์โพธิ์ธาราม

กาฬสินธุ์ 77.โรงเรียนปริญญาชีวติ 2559 30 ทต.ยางตลาด

กาฬสินธุ์ 78.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ต าบลค าก้าว 2559 30 เทศบาลต าบลค าก้าว

กาฬสินธุ์ 79.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ต าบลสมเด็จ 2559 30 วดัส่ีแยก

กาฬสินธุ์ 80.รักสุขภาพผู้สูงอายตุ าบลนาทัน (บ้านนาตาล) 2559 30 ศาลาประชาคม ม.5

กาฬสินธุ์ 81.รักสุขภาพผู้สูงอายตุ าบลนาทัน

(บ้านดงสวนพัฒนา)

2559 30 ศาลาประชาคม ม.7

กาฬสินธุ์ 82.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.กมลาไสย 2559 30 อบต.กมลาไสย

กาฬสินธุ์ 83.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ผาเสวย 2559 30 ทต.ผาเสวย

กาฬสินธุ์ 84.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.โพน 2559 60 ทต.โพน

กาฬสินธุ์ 85.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองตอกแป้น 2559 30 วดัสุธรรมราม

กาฬสินธุ์ 86.โรงเรียนชมรมผู้สูงอายวุดัโพธิ์ศรีหนองแวง 2559 30 วดัพิศ์รีหนองแวงบ่อแก้ว

กาฬสินธุ์ 87.โรงเรียนผู้สูงวยัภูไทสงเปลือย 2559 30 ทต.สงเปลือย

กาฬสินธุ์ 88.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.โคกเครือ 2559 30 อบต.โคกเครือ

กาฬสินธุ์ 89.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.หลักเมือง 2559 30 ทต.หลักเมือง

กาฬสินธุ์ 90.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลล าชี 2559 30 อบต.ล าชี

กาฬสินธุ์ 91.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.ธญัญา 2559 30 วดับ้านสะอาดสมศรี

กาฬสินธุ์ 92.โรงเรียนผู้สูงอายบุัวตูมบัวบาน 2559 30 ทต.บัวบาน

กาฬสินธุ์ 93.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.กุดค้าว 2559 30 วดัศิริมงคลธรรม

กาฬสินธุ์ 94.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลโนนนาจาน 2559 30 รพ.สต.โนนนาจาน

กาฬสินธุ์ 95.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.โพน 2559 100 วดัโพธิ์ชัยหนองช่องแมว

กาฬสินธุ์ 96.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลโนนศิลาเลิง 2559 30 วดัโนนศิลาเลิง

กาฬสินธุ์ 97.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลบึงวชิัย 2559 30 ทต.บึงวชิัย

กาฬสินธุ์ 98.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.สามขา 2559 30 อบต.สามขา

กาฬสินธุ์ 99.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.หนองสอ 2559 30 วดัประสิทธิ์ไชยราม

กาฬสินธุ์ 100.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.โพนทอง 2559 30 ทต.โพนทอง

กาฬสินธุ์ 101.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.นิคม 2559 30 ทต.นิคม

กาฬสินธุ์ 102.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.สะอาดไชยศรี 2559 30 อบต.สะอาดไชยศรี

กาฬสินธุ์ 103.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.โนนแหลมทอง 2559 30 อบต.โนนแหลมทอง

กาฬสินธุ์ 104.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ล าพาน 2559 30 ทต.ล าพาน

กาฬสินธุ์ 105.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.กลางหมื่น 2559 30 ทต.กลางหมื่น

กาฬสินธุ์ 106.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.หนองใหญ่ 2559 30 ทต.หนองใหญ่

กาฬสินธุ์ 107.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านค าม่วง ม.11 2558 30 (อ.ยางตลาด อบต.อุ่มเม่า ศาลา

ประชาคม ม.11

กาฬสินธุ์ 108.วทิยาลัยพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 2559 30 ศพอส.ทต.กุดหวา้
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1 133กาฬสินธุ์ 109.โรงเรียนผู้สูงอายศุรีพัฒนาอนามัย 2559 30 ศพอส.อบต.ยอดแกง

กาฬสินธุ์ 110.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ท่าลาดดงยาง 2559 30 ทต.ท่าลาดดงยาง

กาฬสินธุ์ 111.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.นิคมห้วยผ้ึง 2559 30 ชมรมผู้สูงอายตุ าบลนิคมห้วยผ้ึง

กาฬสินธุ์ 112.โรงเรียนผู้สูงอายหุนองหญ้าปล้อง 2559 30 รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ต.ยอด

แกง อ.นามน

กาฬสินธุ์ 113.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลสระพังทอง 2559 30 ทต.สระพังทอง

กาฬสินธุ์ 114.โรงเรียน.ผู้สูงอายตุ าบลนาเชือก 2559 30 อบต.นาเชือก

กาฬสินธุ์ 115.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลคลองขาม 2559 30 อบต.คลองขาม

กาฬสินธุ์ 116.เสริมสุข ทต.จมุจงั 2559 30 วดัจมุจงัเหนือ

กาฬสินธุ์ 117.เสริมสุข ทต.จมุจงั 2559 30 วดัพร้าวศรีส าราญ

กาฬสินธุ์ 118.เสริมสุข ทต.จมุจงั 2559 30 สุขศาลาบ้านหนองแข้

กาฬสินธุ์ 119.เสริมสุข ทต.จมุจงั 2559 30 วดับ้านโคกกลาง

กาฬสินธุ์ 120.เสริมสุข ทต.จมุจงั 2559 30 ศาลา SML ม.5

กาฬสินธุ์ 121.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ค าเหมือดแก้ว 2559 30 ทต.ค าเหมือดแก้ว

กาฬสินธุ์ 122.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.หนองบัว 2559 30 ทต.หนองบัว

กาฬสินธุ์ 123.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.หลุบ 2559 30 ทต.หลุบ

กาฬสินธุ์ 124.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลดงลิง 2559 30 ทต.ดงลิง

กาฬสินธุ์ 125.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลดงสมบูรณ์ 2559 30 ทต.ดงสมบูรณ์

กาฬสินธุ์ 126.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองอิเฒ่า 2559 30 ม.5 บ้านดงน้อย

กาฬสินธุ์ 127.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลทรายทอง 2559 30 อบต.ทรายทอง

กาฬสินธุ์ 128.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลนามะเขือ 2559 30 รพ.สต.

กาฬสินธุ์ 129.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลทุ่งคลอง 2559 30 อบต.ทุ่งคลอง

กาฬสินธุ์ 130.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลนาดี 2559 30 อบต.นาดี

กาฬสินธุ์ 131.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลล าคลอง 2559 30 ทต.ล าคลอง

กาฬสินธุ์ 132.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองสรวง 2559 30 ทต.หนองสรวง

กาฬสินธุ์ 133.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหัวหิน (สถ.) 100 เลขที่73 หมู่ 1 ต าบลหัวหิน 

อ าเภอห้วยเม็ก จงัหวดักาฬสินธุ์ 

46170ขอนแก่น 1.โรงเรียนผู้สงูอำยขุอนแก่น (ศพส.) 2559 30 ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำร

สังคมผู้สูงอำยุขอนแก่น

เลขที่ 2/ 1 ถนนหลังเมือง ต าบล

ในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดั

ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุบ้ำนฝำง* 2559 35 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านฝาง 

อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270

ขอนแก่น 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุยำงค ำ* 6 ก.พ 60 30 องค์การบริหารส่วนต าบลยางค า 

อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240

ขอนแก่น 4.โรงเรียนผู้สูงอายหุนองไผ่ศึกษา  (สถ.) 30 ทต.หนองไผ่

ขอนแก่น 5.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองนาแท่น (สถ.) 30 อบต.หนองเขียด

ขอนแก่น 6.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลบ้านโสกกล้อง (สถ.) 30 อบต.วงัหินลาด

1
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1 133ขอนแก่น 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลชุมแพ*  (สถ.) 30 อบต.ชุมแพ  อ.ชุมแพ

ขอนแก่น 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุนำหนองทุม่  *  (สถ.) 30 อบต.นาหนองทุ่ม  อ.ชุมแพ

ขอนแก่น 9.โรงเรียนผู้สูงอายโุนนอุดม  (สถ.) 30 อบต.โนนอุดม

ขอนแก่น 10.โรงเรียนผู้สูงอายภุูมิปัญญาอาวโุสขัวเรียง 

(สถ.)

30 อบต.ขัวเรียง

ขอนแก่น 11.โรงเรียนผุ้สูงอายสุุขสมวยัตามอัธยาศัย  

(สถ.)

30 ทม.เมืองพล

ขอนแก่น 12.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเก่าง้ิว  (สถ.) 30 อบต.เก่าง้ิว

ขอนแก่น 13.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลชนบท  (สถ.) 30 ทต.ชนบท

ขอนแก่น 14.โรงเรียนผู้สูงอายสุุขภาพดีชีวติมีสุข ต.ศรี

บุญเรือน  (สถ.)

30 ต.ศรีบุญเรือน

ขอนแก่น 15.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลภูผาแดง 

(สถ.)

30 ทต.ภูผาแดง

ขอนแก่น 16.โรงเรยีนผุ้สูงอำยุเทศบำลต ำบล

หนองกุงใหญ*่ (สถ.)

30 อบต.หนองกุงใหญ่  อ.กระนวน

ขอนแก่น 17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุบ้ำนผือ* 8 ก.พ 60 30 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านผือ 

อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240

ขอนแก่น 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนองสองห้อง* 2561 30 ส านักงานเทศบาลต าบล

หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง 

จงัหวดัขอนแก่น

ขอนแก่น 19.โรงเรยีนผู้สูงอำย(ุชรำบำล)

ต ำบลห้วยม่วง* (ร.ร.ต้นแบบ 61)

99 โรงเรียนผู้สูงอายุ

ต าบลห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน

จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น 20.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลเมืองศิลา 30 722 หมู่ 14 ต าบลศิลา อ าเภอ

เมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

40000

ขอนแก่น 21.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.ท่าพระ 30 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระ 

ถนนมิตรภาพ ต าบลท่าพระ 

อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดั

ขอนแก่น 40260

ชัยภูมิ 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบ้ำนเพชร* 2556 30 อบต.บ้านเพชร  อ.บ าเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ 2.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลรอบเมือง(สถ.) 50 อบต.รอบเมือง

ชัยภูมิ 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุชุมชน 4,13*(สถ.) 100 อบต.บ้านแท่น  อ.บ้านแท่น

ชัยภูมิ 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบล

หนองบัวระเหว (ร.ร.ต้นแบบ 61)

74 โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบล

หนองบัวระเหว อ.หนองบัวละเหว

นครพนม 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.พิมำน* 2558 30 วดัเทพไพรวลัย ์ อ.นาแก

นครพนม 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.นำค ำ อ.ศรสีงครำม 2559 30 ต.นาค า อ.ศรีสงคราม

นครพนม 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.นำหว้ำ อ.นำหว้ำ* 2559 420 ม.2 (ตลาดชุมชน)
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1 133นครพนม 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.เนินน้ ำค ำ ต.โคกหินแฮ*่ 2559 147 ต.เนินน้ าค า ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณู

นคร

นครพนม 5.โรงเรียนผู้สูงอาย ุต.นาราชควาย อ.เมือง 2559 30 ต.นาราชควาย อ.เมือง

นครพนม 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.หนองสังข์ อ.นำแก* 2559 30 ต.หนองสังข์ อ.นาแก

นครพนม 7.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านหนองบัว 2559 30 บ้านหนองบัว   ต.มหาชัย อ.ปลา

ปาก

นครพนม 8.โรงเรียนผู้สูงอาย ุ3 หมู่บ้านในเขต 2559 30 ต.หนองบ่อ อ.นาแก

นครพนม 9.โรงเรียนผู้สูงอายนุครพนม 1 (ดงดู่งาม) 2559 30 ร.ร.บ้านดงดู่งาม ม.5 บ.ดงขวาง 

ต.หนองบ่ อ.นาแก จ.นครพนม

นครพนม 10.โรงเรียนผู้สูงอายนุครพนม 2 2559 30 บ้านนาค า ม.5 ต.นาค า อ.ศรี

สงคราม จ.นครพนม

นครพนม 11.โรงเรียนผู้สูงอายนุครพนม 3 2559 30 ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านน้ า

ก่ าเหนือ ม.10 ต.น้ าก่ า อ.ธาตุ

พนม       จ.นครพนม

นครพนม 12.โรงเรียนผู้สูงอายนุครพนม 4 2559 30 ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านนา

ราช ม.10 ต.นาราชควาย อ.เมือง 

  จ.นครพนม

นครพนม 13.โรงเรียนผู้สูงอายนุครพนม 5 2559 30 อาคารศูนยฯ์บริเวณสถานที่

ราชการอบต.หนองสังข์ ม.7 อ.นา

แก จ.นครพนม

นครพนม 14.โรงเรียนผู้สูงอายนุครพนม 6 2559 30 อาคารศูนยก์ารเรียนรู้เศษฐกิจ

พอเพียงพระเทพราชสุดาฯ 

บ.เนินน้ าค า24 ม.10 ต.โคกหินแห่

 จ.นครพนม

นครพนม 15.โรงเรียนผู้สูงอายนุครพนม 7 2559 30 อาคารอเนกประสงค์ชุมชน ม.2 

บ.นาหวา้ ต.นาหวา้ จ.นครพนม

นครพนม 16.โรงเรียนผู้สงูอำยนุครพนม (ศพส.) 2559 30 ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำร

สังคมผู้สูงอำยุจังหวัดนครพนม

เลขที่ 101 หมู่ที่ 13 ถนนสาย

นครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ 20 

ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน 

จงัหวดันครพนม 48120

นครพนม 17.โรงเรยีนผุ้สูงอำยุ ต.วังตำมัว* 30 องค์การบริหารส่วนต าบลวงัตามัว

 หมู่ที่ 7 อ.เมืองนครพนม จ.

นครพนม48000

นครพนม 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.รำมรำช* 30 องค์การบริหารส่วนต าบลรามราช

 65 หมู่ที่ 12 อ.ท่าอุเทน จ.

นครพนม 48120
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ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ

1 133นครพนม 19.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.นำถ่อน* 30 องค์การบริหารส่วนต าบลนาถ่อน 

200 หมู่ที่ 1 อ.ธาตุพนม จ.

นครพนม48100

นครพนม 20.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.นำหัวบ่อ* 30 องค์การบริหารส่วนต าบลนาหัวบ่อ

 อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

นครพนม 21.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.ท่ำเรอื* 30 ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเรือ 

หมู่ที่ 1 อ.นาหวา้ จ.นครพนม 

48180นครพนม 22.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.โคกสูง* 30 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

116 หมู่ที่ 4 อ.ปลาปาก จ.

นครพนม 48160

นครพนม 23.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.ยอดชำด* 30 องค์การบริหารส่วนยอดชาด หมู่ที่

 1 อ.วงัยาง จ.นครพนม 48130

นครพนม 24.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.แสนพัน* 30 องค์การบริหารส่วนต าบลแสนพัน

 79 หมู่ที่ 4 อ.ธาตุพนม จ.

นครพนม 48110

นครพนม 25.โรงเรยีนผุ้สูงอำยุ ต.ไผ่ล้อม 30 องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ล้อม 

67 หมู่ที่ 1 อ.บ้านแพง จ.

นครพนม 48140

นครพนม 26.โรเงรียนผู้สูงอาย ุต.เมืองนครพนม 30

นครพนม 27.โรงเรียนผุ้สูงอาย ุต.นาคุณใหญ่ 30

นครพนม 28.โรเงรียนผุ้สูงอาย ุทต.นาค า 30

นครพนม 29.โรงเรียนผู้สูงอาย ุต.นาคูณใหญ่ 30

นครพนม 30.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.นาหนาด 50 ทต.นาหนาด

นครพนม 31.โรงเรียนผู้สูงอายวุดัป่าโพธิ์ศรี 70 ทต.ท่าอุเทน

นครพนม 32.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.โพนสวรรค์ 30 ทต.โพนสวรรค์

นครพนม 33.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.น้ ำก่ ำ* 15 มี.ค. 59 30 ส านักงานเทศบาลต าบลน้ าก่ า 

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

นครพนม 34.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลนำคูณใหญ*่ 30 อบต.นาคูณใหญ่ 172 ม.2 ถ.นา

หวา้-ศรีสงคราม ต.นาคูณใหญ่ อ.

นาหวา้ จ.นครพนม 48180

นครพนม 35.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทม.เมืองนครพนม* 30 ส านักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจ์งัหวดันครพนม

นครพนม 36.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ นครพนม 

ต.บ้ำนผ้ึง (ร.ร.ต้นแบบ 61)

938 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 

169 ม.8 ต.บ้านผ้ึง อ.เมือง         

     จ นครพนม 48000

นครพนม 37.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองบ่อ 30 อ.นาแก

นครพนม 38.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลขามเฒ่า 30 อ าเภอเมืองนครพนม

นครพนม 39.โรงเรียนผู้สูงอายหุนองซน 30 อ าเภอนาทม

นครพนม 40.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองยา่งชิ้น 30 อ าเภอเรณูนคร

4 41

หมายเหต ุ        รปูดาว  เป็นพืน้ที ่ (ศพส.)

 เป็นพืน้ที ่ (ร.ร.ตน้แบบ 61)

*    เป็นพืน้ที ่(ศพอส.)



ล ำดับ จังหวัด
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ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ

1 133นครพนม 41โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลพระกลางทุ่ง 30 อ าเภอธาตุพนม

นครราชสีมา 1.โรงเรียนผู้สูงวยัสุขใจใกล้บ้าน 2559 30 คลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย

นครราชสีมา 2.ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสรมิอำชีพ

ผู้สูงอำยุหนองสรวง*

2557 30 299 ม.1 ต.หนองสรวง 

อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา 3.องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ 2559 30 859 ม.4 ต.แชะ อ.ครบุรี 

จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.ศรลีะกอ* 2558 30 ติดกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต.ศรีละกอ อ.จกัราช จ.

นครราชสีมานครราชสีมา 5.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองขาม 2559 30 วดับ้านหนองขาม ม.1 ต.หนอง

ขาม อ.จกัราช จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.โนนตำเถร* 2559 30 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุต.โนนตา

เถรนครราชสีมา 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.ดอนชมพู* 2557 30 องค์การบริหารส่วนต าบลดอน

ชมพู 

ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลห้วยยำง * 2558 30 บ้านหนองไผ่งาม ม.12 ต.ห้วยยาง

   อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลสูงเนิน * 2559 30 11 ม.5 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน 

จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา 10.โรงเรียนผู้สูงอาย ุต.นากลาง 2559 30 ภายในโรงเรียนบ้านนากลาง

นครราชสีมา 11.โรงเรียนผู้สูงอายวุดัสระบัวเมืองจาก 2558 30 55 ม.5 ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง 

จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา 12.ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสรมิ

อำชีพผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลหนองบัววง*

2557 30 เทศบาลต าบลหนองบัววง 

อ.ล าทะเมนชัย  จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา 13.โรงเรยีนผู้สูงอำยุรงักำใหญ ่* 2560 30 เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย

นครราชสีมา 14.โรงเรยีนภิบำลชรำสุขโนนประดู ่* 2559 30 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุต.โนน

ประดู่ อ.สีดา 

จ.นครราชสีมานครราชสีมา 15.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.สุรนารี 50 ทต.สุรนารี

นครราชสีมา 16.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.โนนเต็ง 119 อบต.โนนเต็ง

นครราชสีมา 17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ รพ.สต.จระเข้หิน* (สถ.) 20 อบต.จระเข้หิน  อ.ครบุรี

นครราชสีมา 18.โรงเรียนผู้สูงอาย ุรพ.สต.ตล่ิงชัน (สถ.) 20 อบต.จระเข้หิน  อ.ครบุรี

นครราชสีมา 19.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.คลองเมือง (สถ.) 943 อบต.คลองเมือง

นครราชสีมา 20.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.ทองหลำง (สถ.) * 80 อบต.ทองหลาง  อ.จกัราช

นครราชสีมา 21.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.สีสุก (สถ.) * 80 อบต.สีสุก  อ.จกัราช

นครราชสีมา 22.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.หนองพลวง (สถ.) 80 อบต.หนองพลวง

นครราชสีมา 23.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.ท่าจะหลุง (สถ.) 52 อบต.ท่าจะหลุง

นครราชสีมา 24.โรงเรียนผู้สุงอาย ุอบต.หลุมข้าว (สถ.) 50 อบต.หลุมข้าว

นครราชสีมา 25.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.ด่านช้าง (สถ.) 400 อบต.ด่านช้าง
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1 133นครราชสีมา 26.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.กระทุ่มราย (สถ.) 100 อบต.กระทุ่มราย

นครราชสีมา 27.โรงเรียนผู่สูงอาย ุอบต.มาบกราด (สถ.) 80 อบต.มาบกราด

นครราชสีมา 28.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลกุดจิก  * 70 ทต.กุดจกิ  อ.สูงเนิน

นครราชสีมา 29.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.บุง่ขี้เหล็ก (สถ.) 50 อบต.บุง่ขี้เหล็ก

นครราชสีมา 30.โรงเรยีนผู้สูงอำยุอบต.หินดำด (สถ.) * 30 อบต.หินดาด ต.ห้วยแถลง อ.ห้วย

แถลงนครราชสีมา 31.โรงเรียนผู้สูอายตุ าบลตลาด 2562 88 อบต.

นครราชสีมา 32.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลหนองหัว

ฟำน *

2560

นครราชสีมา 33.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลมะเกลือเก่ำ

(ร.ร.ต้นแบบ 61)

25 ส.ค. 59 200 โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลมะเกลือเก่า 
ต.มะเกลือเก่า  อ.สูงเนิน 

จ.นครราชสีมา

บึงกาฬ 17 1.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านวศิิษฐ์ ทต.วศิิษฐ์ (ร.ร.

ต้นเบบ 61)

78 ทต.วศิิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ 2.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเหล่าทอง * 50 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวแิละ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบลเหล่า

ทอง ม.1 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย 

จ.บึงกาฬบึงกาฬ 3.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลบุง่คล้า * 50 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบลบุง้

คล้า ม.1 ต.บุง้คล้า อ.บุง่คล้า จ.

บึงกาฬบึงกาฬ 4.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลดงบัง * 70 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบลดงบัง 

เลขที่ 1 ม.3 ต.ดงบัง อ.บุง่คล้า จ.

บึงกาฬบึงกาฬ 5.โรงเรียนผู้สูงวยัรัตภานครศึกษา * 70 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบลบึง

โขงหลง ม.11 ต.งโขงหลง อ.บึง

โขงหลง จ.บึงกาฬบึงกาฬ 6.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลบึงโขงหลง 50 โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลโขงหลง 

เลขที่ 193 ม.2 ต.บึงโขงหลง อ.บึง

โขงหลง จ.บึงกาฬ

บึงกาฬ 7.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองทุ่ม * 300 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบล

หนองทุ่ม ม.3 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา

 จ.บึงกาฬบึงกาฬ 8.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลดอนหญ้านาง * 50 นยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบลหญ้า

นาง ม.1 ต.ดอนหญ้านาง อ.พร

เจริญ จ.บึงกาฬบึงกาฬ 9.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลนาแสง * 50 ศูนยพ์ัฒนาคุณพชีวติและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายตุ าบลนาแสง ม.1 

ต.นาแสง อ.ศรีวไิล จ.บึงกาฬ
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1 133บึงกาฬ 10.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองเลิง * 50 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบลหนอง

เลิง ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ 

จ.บึงกาฬบึงกาฬ 11.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลศรีชมภู * 60 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบลศรี

ชมภู ม.6 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.

บึงกาฬบึงกาฬ 12.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลโสกก่าม 60 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบล

โสกก่าม ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึง

กาฬบึงกาฬ 13.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลป่งไฮ 50 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบลป่งไฮ 

ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬนายอนุ

ดิษฐ์ ภักดี โทร.097-318-9139บึงกาฬ 14.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลนาสะแบง 60 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบลนา

สะแบง ม.3 ต.นาสะแบง อ.ศรีวไิล

 จ.บึงกาฬบึงกาฬ 15.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลโซ่พิสัย 50 โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลโซ่พิสัย 

เลขที่ 129 ม.2 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.

บึงกาฬ

บึงกาฬ 16.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านหนองเด่ินทุ่ง 60 โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านหนองเด่ินทุ่ง

 ม.3 ต.หนองเดิน อ.บุง่คล้า จ.บึง

กาฬ

บึงกาฬ 17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลท่ำสะอำด * 100 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบลท่า

สะอาด ม.9 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา 

จ.บึงกาฬบุรีรัมย์ 1.โรงเรียนผู้สูงอายวุดัโพธิ์ทองบ้านยาง 5 มิ.ย 2557 30 วดัโพธิ์ทองบ้านยาง

บุรีรัมย์ 2.โรงเรียนผู้สูงอายวุดัคันธารมย์ ต.ค 2557 30 วดัคันธารมย์

บุรีรัมย์ 3.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านกะโลง-หนองขอน ต.ค 2557 30 วดับ้านหนองขอน

บุรีรัมย์ 4.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านระกาเสม็ด ต.ค 2558 60 วดับ้านระกาเสม็ด

บุรีรัมย์ 5.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลสูงเนิน เม.ย 2558 30 198 ม.4 วดับัวถนน ต.สูงเนิน 

อ.กระสัง

บุรีรัมย์ 6.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลนาโพธิ์ 108 เทศบาลต าบลนาโพธิ์

บุรีรัมย์ 7.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเมืองแก เม.ย 2558 105 81 หมู่ 17 ต.เมืองแก อ.สตึก

บุรีรัมย์ 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลตำจง* 2559 40 ศพอส.ต.ตาจง

บุรีรัมย์ 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหำยโศก* 2559 100 32 ม.12 ต.หายโศก อ.พุทไธสง

บุรีรัมย์ 10.ปัจฉิมำวิทยำลัยต ำบลหำยโศก* 24 ก.พ 2560 115 ศพอส.หายโศก

บุรีรัมย์ 11.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเมืองฝ้าย 2558 30 อบต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์

บุรีรัมย์ 12.โรงเรยีนผู้สูงอำยุดงอีจำน* ต.ค 2559 120 ศพอส.ดงอีจาน 

บุรีรัมย์ 13.โรงเรยีนผู้สูงอำยุยต ำบลบุกะสัง  

อ ำเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรรีมัย์ (พ้ืนทีน่ ำรอ่ง)

 *

1 เม.ย 2561 60 ศพอส.ต าบลบุกระสัง

บุรีรัมย์ 14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.โนนดินแดง* (สถ.) 136 ทต.โนนดินแดง  อ.โนนดินแดง
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1 133บุรีรัมย์ 15.โรงเรยีนผู้สูงอำยุไทยเจรญิ  * ม.ค. 60 30 ม.7 ต าบลไทยเจริญ อ าเภอปะค า

 จงัหวดับุรีรัมย์

บุรีรัมย์ 16.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองบุรรีมัย์   * 26-Dec-59 317 กองสวสัดิการสังคมเทศบาลเมือง

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ 17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลป่ำชัน  * 1 ต.ค 2560 30 ศพอส. ต าบลป่าชัน  

บุรีรัมย์ 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนองเต็ง* ธ.ค 2559 75 ศพอส.ต าบลหนองเต็ง

บุรีรัมย์ 19.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลดงพลอง  *

(ร.ร.ต้นแบบ 61)

30 พ.ย 2560 35  119 หมู่ 3 ต.ดงพลอง อ.แคนดง 

จ.บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ 20.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลโคกกลำง* 1 มิ.ย 2560 150 ศพอส. องค์การบริหารส่วนต าบล

โคกกลาง หมู่ 1

บุรีรัมย์ 21.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.เขาคอก* 2561 30 เทศบาลต าบลเขาคอก

บุรีรัมย์ 22.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลบุโพธิ์ 2560 30 อบต.บุโพธิ์

บุรีรัมย์ 23.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลล าปลายมาศ 22 มี.ค 2561 80-100 ส านักงานเทศบาลต าบลล าปลาย

มาศบุรีรัมย์ 24.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเขาดินเหนือ 10 เม.ย 2561 30-50 190 ม.3 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้าน

กรวดบุรีรัมย์ 25.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลสะแกใส่ใจสุขภาพ 4 ก.ค 2559 30 รพ.สต.บ้านมะพริก ต.สะแก อ.

สตึกบุรีรัมย์ 26.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลละหานทราย 15 ก.พ 2561 80 499 ม.8 ต.ละหานทราย อ.

ละหานทราย

บุรีรัมย์ 27.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลสวายจกี 27 ก.พ 2560 30 องค์การบริหารส่วนต าบลสวายจกี

บุรีรัมย์ 28.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลประโคนชยั * 28 มี.ค 2561 135 ส านักงานเทศบาลต าบลประโคนชัย

บุรีรัมย์ 29.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลถลุงเหล็ก * 6 มิ.ย 2561 40 องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก

บุรีรัมย์ 30.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.ช ำนิ * 10 ส.ค 2560 87 ศพอส.ต าบลช านิ

บุรีรัมย์ 31.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลสตึก 15 ก.ค - 14 ก.ย 2560 ส านักงานเทศบาลต าบลสตึก

บุรีรัมย์ 32.โรงเรียนผู้สูงอายทุุ่งกระเต็น 1 ส.ค 2560 63 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง

กระเต็นบุรีรัมย์ 33.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านกระโดนหนองยาง 2 มี.ค 2560 40 วดับ้านกระโดน - หนองยาง

บุรีรัมย์ 34.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านไพศาล 4 ส.ค 2560 53 วดัไพศาลพัฒนา

บุรีรัมย์ 35.โรงเรียนผู้สุงอายบุ้านละลมพนู 4 พ.ค 2561 59 วดับ้านละลมพนู

บุรีรัมย์ 36.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลโคกขมิน้ * 13 มิ.ย 2560 70 ศพอส.ต าบลโคกขมิ้น

บุรีรัมย์ 37.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลบ้านกรวด 24 ม.ค 2561 40 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

บ้านกรวด

บุรีรัมย์ 38.กลุ่มผู้สูงอายชุุมชนวดัพลับพลา 24 ต.ค 2560 30 วดัพลับพลา

บุรีรัมย์ 39.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลเมืองนางรอง 9 ธ.ค 2559 38 1.ศพอส.หนองตาหมู่                

    2.สนง.เทศบาลเมืองนางรอง

บุรีรัมย์ 40.โรงเรียนผู้สูงอายดุอนมนต์ พ.ย 2559 40 หอประชุมเทศบาลดอนมนต์

บุรีรัมย์ 41.โรงเรียนผู้สูงอายวุดัโพธิ์ทองต าบลบ้านยาง 12 ก.ค 2557 30 อบต.บ้านยาง อ.บุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ 42.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลทะเมนชัย

 *

8 มี.ค 2561 80 194 ม.2 ต.ทะเมนชัย อ.ล าปลาย

มาศ
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1 133บุรีรัมย์ 43.โรงเรียนผู้สูงอายสัุงคมสูงวยั ใส่ใจสุขภาพ 7 มิ.ย 2560 222 ม.11 ต.โคกสะอาด อ.ล า

ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ 44.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลบัวทอง ต.ค 2560 65 อบต.บัวทอง

มหาสารคาม 1.โรงเรียนผู้สูงอายเุพือ่สุขภาพ 

(บ้านสร้างแก้ว)

2558 60 บ้านสร้างแก้ว ต.เชียงยนื 

อ.เชียงยนื จ.มหาสารคาม

มหาสารคาม 2.โรงเรียนผู้สูงอายมุั่นยนื 72 ศาลาบ้านทัพม้า อ.เชียงยนื

มหาสารคาม 3.โรงเรียนมั่นแก่น 55 ศาลาบ้านแบก อ.เชียงยนื

มหาสารคาม 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุดอนเงนิ  * 29-Nov-60 80 อบต.ดอนเงิน อ.เชียงยนื

มหาสารคาม 5.โรงเรียนผู้สูงอายดุ ารงชีพวทิยา 29 ก.ย. 59 70 บ้านหนองเส็งแวงน่าง อ.เมือง

มหาสารคาม 6.โรงเรียนผู้สูงอายแุวงน่าง 5 ก.ค. 60 70 วดับ้านดงน้อย อ.เมือง

มหาสารคาม 7.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพือ่ชุมชน 15 ม.ค. 60 46 อบต.ท่าตูม อ.เมือง

มหาสารคาม 8.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทม.มหาสารคาม 6 ก.ค. 59 144 ศูนยอ์าเซ่ียนเทศบาลเมือง

มหาสารคาม อ.เมือง

มหาสารคาม 9.โรงเรียนผู้สูงอายอุบต.หนองปลิง มิ.ย. 60 70 ศาลากลางบ้านหัวนาค า อ.เมือง

มหาสารคาม 10.โรงเรียนผู้สูงอายชุราบาล ก.ย. 58 50 บ้านเขวา ม.3 อ.เมือง

มหาสารคาม 11.โรงเรียนจามจรีุ 26 เม.ย. 59 50 บ้านเขวา ม.1 อ.เมือง

มหาสารคาม 12.โรงเรียนแก่นสารสราญรมย์ 28 เม.ย. 59 34 บ้านเขวา ม.17 อ.เมือง

มหาสารคาม 13.โรงเรียนผู้สูงอายสุุขภาพดีชีวติสดใส 23 ก.ย. 59 70 บ้านหมี่น ม.8 อ.เมือง

มหาสารคาม 14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุท่ำสองคอน  * 3 มิ.ย. 60 150 อบต.ท่าสองคอน อ.เมือง 

จ.มหาสารคาม

มหาสารคาม 15.โรงเรียนผู้สูงวยัไทแกด า 10 เม.ย. 60 50 วดัดาวดึงส์ อ.แกด า

มหาสารคาม 16.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนองกุง * 23 พ.ย. 60 90 อบต.หนองกุง อ.แกด า

มหาสารคาม 17.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหัวเรือ 1 1 เม.ย. 60 50 ศูนยเ์รียนรู้บ้านวงัปทุม อ.วาปีปทุม

มหาสารคาม 18.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหัวเรือ 2 1 เม.ย. 60 50 อาคารอเนกประสงค์ 

รพสต.บ้านชาด อ.วาปีปทุม

มหาสารคาม 19.โรงเรียนผู้มีอายยุนื 1 เม.ย. 60 109 ข้างสนามกีฬาเทศบาล อ.วาปีปทุม

มหาสารคาม 20.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลโพธิ์ชัย 7 ม.ค. 60 80 วดับูรพา ม.1 อ.วาปีปทุม

มหาสารคาม 21.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลประชาพัฒนา 16 มี.ค. 60 55 ศูนยเ์รียนรู้พอเพียง อ.วาปีปทุม

มหาสารคาม 22.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหวาย 17 มี.ค. 60 103 วดัป่าสามัคคีธรรม อ.วาปีปทุม

มหาสารคาม 23.โรงเรยีนผู้สูงอำยุฮกักุดรงั  * 1 ธ.ค. 59 150 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง

มหาสารคาม 24.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลนาโพธิ์ 31 พ.ค. 60 86 อบต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง

มหาสารคาม 25.มหาวทิยาลัยชีวติ สุข สวย รวย ดี 1 พ.ค. 60 15 โรงพยาบาลกุดรัง อ.กุดรัง

มหาสารคาม 26.ห้วยเตยแก่อยา่งมีคุณค่าชราอยา่งมีศักด์ิศรี 50 กศน.ห้วยเตย อ.กุดรัง

มหาสารคาม 27.โรงเรียนผู้สูงอายโุกสุมพิสัย พ.ค. 58 40 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย

มหาสารคาม 28.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหัวขวาง  27 มี.ค. 60 40 อบต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย

มหาสารคาม 29.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเขื่อน 11 พ.ค. 60 30 ศาลาบ้านหนองสระพัง 

อ.โกสุมพิสัย

มหาสารคาม 30.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลวงัยาว 2559 100 อบต.วงัยาว อ.โกสุมพิสัย

มหาสารคาม 31.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลแห่ใต้ 2559 135 อบต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย
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1 133มหาสารคาม 32.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองเหล็ก 26 ต.ค. 60 220 อบต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย

มหาสารคาม 33.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเหล่ำดอกไม้

(ร.ร.ต้นแบบ 61)

24 ก.พ 60 150 องค์การบริหารส่วนต าบล

เหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 7 

อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44160

มหาสารคาม 34.โรงเรียนผู้สูงอายฮัุกแพงมั่นยนื 14 พ.ย. 59 102 รพสต.บ้านดอนสวรรค์  

ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม

มหาสารคาม 35.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลชื่นชม 159 อบต.หนองกุง อ.ชื่นชม

มหาสารคาม 36.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลยางสีสุราช 300 ชมรมผู้สูงอายตุ าบลยางสีสุราช

มหาสารคาม 37.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบ้ำนกู่  * 13 มิ.ย. 60 500 อบต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช

มหาสารคาม 38.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลสร้างแซ่ง 60 วดัโนนสวรรค์ อ.ยางสีสุราช

มหาสารคาม 39.โรงเรียนผู้สูงอายฮัุกมั่นแพงกัน 3 พ.ค. 60 40 รพสต. เมืองเตา

มหาสารคาม 40.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต. พยคัฆภูมิพิสัย 10 พ.ย. 60 108 เทศบาลต าบลพยคัฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม 41.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเวยีงชัย 3 ต.ค. 60 50 อบต.เวยีงชัย

มหาสารคาม 42.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลนาเชือก 29 พ.ย. 60 70 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติ

ต.นาเชือก

มหาสารคาม 43.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเมืองท่ำ (ดอกรกัรวมใจ 

ทต.ท่ำขอนยำง) *

15 ก.ค. 57 84 วดัเจริญผล ท่าขอนยาง 

อ.กันทรวชิัย

มหาสารคาม 44.โรงเรียนผู้สูงอายกุันทรวชิัย 15 ก.พ. 61 110 วดัสุวรรณวาส อ.กันทรวชิัย

มหาสารคาม 45.โรงเรียนผู้ศูงอายมุะกอกวทิยาคม 29 มี.ค. 61 126 เทศบาลต าบลขามเรียง

มหาสารคาม 46.โรงเรียนผู้สูงอายขุามเรียง 29 มี.ค. 61 80 รพสต.ขามเรียง อ.กันทรวชิัย

มหาสารคาม 47.โรงเรียนผู้สูงอายหุนองอุ่ม 19 ก.ย. 60 84 วดัหนองอุ่มนาสีนวล 

อ.กันทรวชิัย

มหาสารคาม 48.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลนำดูน * 20 เม.ย. 60 70 เทศบาลต าบลนาดูน อ.นาดูน

มหาสารคาม 49.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลกู่สันตรัตน์ ก.พ. 60 60 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกู่สันตรัตน์

มหาสารคาม 50.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองคู ส.ค. 60 64 19 หมู่ที่ 4 หนองคู

มหาสารคาม 51.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลวงัไชย 15 มิ.ย. 60 150 อบต.วงัไชย

มุกดาหาร 1.วทิยาลัย ฒ ผู้เฒ่าไทกะเลิง 2559 30 วดัมัชฌิมาวาส ม.2 ต.ดอนตาล 

อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

มุกดาหาร 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุโนนยำง* 5 ม.ค. 60 51 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง

 160 หมู่ที่ 2 อ.หนองสูง จ.

มุกดาหาร49160

มุกดาหาร 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.บ้ำนโคก* 30 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก

 1หมู่ที่ 10 อ.เมืองมุกดาหาร      

     จ.มุกดาหาร 49000

มุกดาหาร 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.กกแดง* 30 องค์การบริหารส่วนต าบลกกแดง 

หมู่ที่ 1 อ.นิคมค าสร้อย จ.

มุกดาหาร49130
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1 133มุกดาหาร 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.ป่งขำม* 30 องค์การบริหารส่วนต าบลป่งขาม

ดงหมู 90 หมู่ที่ 1 อ.หวา้นใหญ่    

       จ.มุกดาหาร 49150

มุกดาหาร 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.ค ำชะอี* 30 องค์การบริหารส่วนต าบลค าชะอี 

177 หมู่ที่ 1 อ.ค าชะอี จ.

มุกดาหาร 49110

มุกดาหาร 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.หนองสูงใต*้ 30 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูง

ใต้ หมู่ที่ 8 อ.หนองสูง จ.

มุกดาหาร 49160

มุกดาหาร 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.เหล่ำหม*ี 30 องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหมี

 254 หมู่ที่ 1 อ.ดอนตาล จ.

มุกดาหาร 49120

มุกดาหาร 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.หนองแคน* 30 ส านักงานเทศบาลต าบลหนอง

แคน 172 หมู่ที่ 2 อ.ดงหลวง จ.

มุกดาหาร 49140

มุกดาหาร 10.โรงเรียนผู้สูงอาย ุต.บ้านเป้า 19 มี.ค. 60 65 ต าบล บ้านเป้า อ าเภอ หนองสูง 

มุกดาหาร 49160

มุกดาหาร 11.โรงเรียนผู้สูงอาย ุวทิยาลัย ฒ ผู้ไม่เฒ่า เผ่าผู้

ไทย เหล่าวงัค า

19 ก.พ. 60 19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านค าพอก หมู่ที่ 5 ต.โนนยาง    

 อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

มุกดาหาร 12.โรงเรียนผู้สูงอาย ุต าบลหนองสูงเหนือ 25 พ.ค. 60 50 วดัไตรภูมิ ต.หนองสูงเหนือ

มุกดาหาร 13. โรงเรยีนโฮมสุขผู้สูงอำยุต ำบลผ่ึงแดด

(ร.ร.ต้นแบบ 61)

21 ธ.ค. 60 110 ทต.ผ่ึงแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร

มุกดาหาร 14.วิทยำลัย ฒ.ผู้เฒ่ำป่งขำมดงหมูแก่งกะเบำ

 *

04-05-63 80 ศูนยพ์ัฒยนาคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาชีพ

มุกดาหาร 15.ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสรมิ

อำชีพผู้สูงอำยุต ำบลดงหลวง

31-05-62 50 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบลดง

หลวง ส านักงานเทศบาลต าบลดง

หลวง ม.3 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง 

จ.มุกดาหารมุกดาหาร 16. โรงเรียนศาสตร์สูงวยั 4 มี.ค. 61 123 ห้องประชุม ส านักงาน ทต.นิคม

ค าสร้อย

ยโสธร 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.น้ ำอ้อม* 30 องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าอ้อม

 หมู่ที่10 อ.ค้อวงั จ.ยโสธร 35160

ยโสธร 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.บึงแก* 30 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงแก 

หมู่ที่ 2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

35130ยโสธร 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ทุง่แต*้ 30 ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งแต้ 1 

หมู่ที่ 1 อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 
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1 133ยโสธร 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.สงเปือย* 30 องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย

 หมู่ที่ 6 อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 

35110

ยโสธร 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.ศรฐีำน* 30 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน 

หมู่ที่ 2 อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร 35150

ยโสธร 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.โนนเปือย* 30 องค์การบริหารส่วนต าบลโนน

เปือย 126 หมู่ที่ 14 อ.กุดชุม จ.

ยโสธร 35140

ยโสธร 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.ไทยเจรญิ* 30 องค์การบริหารส่วนต าบลไทย

เจริญ 249 หมู่ที่ 1 อ.ไทยเจริญ 

จ.ยโสธร 35120

ยโสธร 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.สวำท* 30 ส านักงานเทศบาลต าบลสวาท 

หมู่ที่ 2 อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 

35120ยโสธร 9.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.โพธิ์ไทร (สถ.) 30 อ.ป่าต้ิว

ยโสธร 10.โรงเรียนผู้สูงอาย ุต.ห้องแซง 30 อ.เลิงนกทา

ยโสธร 11.โรงเรยีนสรำ้งสุขเทศบำลต ำบลป่ำติว้

(ร.ร.ต้นแบบ61)

8 ม.ค.57 102 อาคารศูนยข์้างศาลากลางบ้านร่ม

โพธิ์ ม.12

ยโสธร 12.โรงเรียนผู้สูงอายเุชียงเพ็ง 29 มี.ค. 61 96 ศาลากลางบ้าน ม.12 ต.เชียงเพ็ง

ยโสธร 13.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลนาสะไมย์ มิ.ย. 60 100 อบต.นาสะไมย ์อ.เมือง

ยโสธร 14.วทิยาลัยผู้สูงอายแุคนน้อย 2559 รวม 3 รุ่น 65 ศาลาอีสานเขียว ม.1 บ้านแคนน้อย

ยโสธร 15.โรงเรยีนสูงวัยกระจำยสุข* ม.ค. 61 70 ศพอส.รพ.สต.กระจาย

ยโสธร 16.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเดิด ก.ค. 61 50 ศพอส.ชุมชนต าบลเดิด

ยโสธร 17.โรงเรียนผู้สูงอายตุาดทอง 1 พ.ค. 30

ยโสธร 18.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทม.ยโสธร มี.ค. 60 100 ศพอส.ทม.ยโสธร

ยโสธร 19.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.กุดชุม รุ่นที่ 3 21 ส.ค. 60 

เร่ิม 13 พ.ย. 60

60 ศูนยดู์แลสุขภาพผู้สูงอายชุุมชน

กุดชุม

ยโสธร 20.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลยอ่ มี.ค. 61 50 อบต.ยอ่

ยโสธร 21.โรงเรียนผู้สูงวยัหนองเรือศึกษา 30 อบต.หนองเรือ  อ.เมือง

ยโสธร 22.โรงเรียนผู้สูงอายใุนเรือนจ า (ยโสธร) 30 เรือนจ าจงัหวดัยโสธร

ยโสธร 23.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลสามแยก 30 เทศบาลต าบลสามแยก  อ.เลิงนก

ทายโสธร 24.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบำกเรอื * 30 อ.มหาชนะชัย

ยโสธร 25.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลทรายมูล 30 เทศบาลต าบลทรายมูล  อ.ทรายมูล

ยโสธร 26.โรงเรียนผู้สูงอายดุงแคนใหญ่ 30 องค์การบริหารส่วนต าบลดงแคน

ใหญ่ 

ยโสธร 27.โรงเรียนผู้สูงอายโุพนงาม 30 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

รพสต.โพนงาม

ยโสธร 28.โรงเรียนผู้สุงอายตุ าบล้มผ่อ 30 องค์การบริหารส่วนต าบลส้มผ่อ

รพสต.ส้มผ่อ
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1 133ยโสธร 29.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลขุมเงิน 30 องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน

ยโสธร 30.โรงเรียนผู้สูงอาย ุรพสต.บ้านนิคม 30 รพสต.บ้านนิคม ต.กระจาย อ.ป่า

ต้ิว 

ยโสธร 31.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลลุมพุก 30 องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  

ยโสธร 32.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลสงยาง 30 องค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง  

ยโสธร 33.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลศรีแก้ว 30 เทศบาลต าบลศรีแก้ว

ยโสธร 34.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลสามัคคี 30 เทศบาลต าบลสามัคคี

ยโสธร 35.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเขื่องค า 30 องค์การบริหารส่วนต าบลเขื่องค า

ร้อยเอ็ด 1.โรงเรียนผู้สูงอายเุพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติ

และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบลเหล่าหลวง

2558 30 รพ.สต.อุ่มเม่า ต.เหล่าหลวง  

อ.เกษตรวสัิย

ร้อยเอ็ด 2.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลดู่น้อย 2559 30 อบต.ดู่น้อย  ต.ดู่น้อย     

อ.จตุรพักพิมาน

ร้อยเอ็ด 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเมืองเกษ *          

ต.เกษตรวัย  อ.เกษตรวิสัย (ศพอส. เกษตร

วิสัย)

2558 30 ชมรมผู้สูงอายเุมืองเกษ   

ต.เกษตรวสัิย  อ.เกษตรวสัิย

ร้อยเอ็ด 4.โรงเรียนผู้สูงอายดุอกไม้ 2559 975 ม. 12 บ้านยางเลิง  ต.ดอกไม้      

   อ.สุวรรณภมิ จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด 5.โรงเรียนผู้สูงวยัใส่ใจสุขภาพ 2559 67 98 ม.10 ต.หนองฮี  อ.หนองฮี     

    จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด 6.วิทยำลัยปรำชญเ์มืองเชียงดี *  ต.ธงธำนี  

  อ.ธวัชบุร ี (ศพอส.ธงธำนี)

2557 30 เทศบาลต าบลธงธานี

ร้อยเอ็ด 7.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.บึงเกลือ 2559 30 ม.9 ต.บึงเกลือ อ.เลสภูมิ จ.

ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด 8.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลอาจสามารถ 2557 30 วดัอุบลบรทิพย ์

ต.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองหงส์ * มิ.ย. 60 30 ทต.เมืองหงส์ ต.เมืองหงส์ 

อ.จตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด 10.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลนาโพธิ์ 2559 30 รพ.สต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด 11.วทิยาลัยผู้สูงอายตุ าบลป่าสังข์ 2559 30 101 ม.2 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตร

พิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด 12.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลทุ่งศรีเมือง 2559 30 อบต.ทุ่งศรีเมือง 

อ.สุวรรณภมิ  จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด 13.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลดงลำน 

(ร.ร.ต้นแบบ 61)

2558 30 รพสต.บ้านสวนจกิ 

ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด 14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลสะอำดสมบูรณ ์* 2559 120 ชมรมผู้สูงอายตุ าบลสะอาดสมบูรณ์

ต.สะอาดสมบูรณ์ 

อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

ร้อยเอ็ด 15.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลสว่ำง * ม.ค.2560 30 ชมรมผู้สูงอายตุ าบลสวา่ง
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1 133ร้อยเอ็ด 16.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลค้อใหญ ่* มิ.ย. 60 50 องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใหญ่ 

103 หมู่ที่ 4 ต.ค้อใหญ่ อ.พนม

ไพร 

จ.ร้อยเอ็ด 45140ร้อยเอ็ด 17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนองแวงควง * 20 มิ.ย.60 60 องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

แวงควง 124 หมู่ที่ 2 ต.หนองแวง

ควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000

ร้อยเอ็ด 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลเมยวดี * มิ.ย. 60 100 ส านักงานเทศบาลต าบลเมยวดี 

หมู่ที่ 6 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.

ร้อยเอ็ด 45250

ร้อยเอ็ด 19.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลโนนสงำ่* มิ.ย. 60 50 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสง่า

 65 หมู่ 3 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ 

จ.ร้อยเอ็ด 45190

ร้อยเอ็ด 20.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลจังหำร * มิ.ย. 60 ส านักงานเทศบาลต าบลจงัหาร 

หมู่ 3 ต.จงัหาร อ.จงัหาร จ.

ร้อยเอ็ด 45000

ร้อยเอ็ด 21.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลเมืองสรวง

 *
1 มี.ค. 60 275 สสมช.บ้านผ า ม.3

สสมช.บ้านป่ายาง ม.2

สสมช.บ้านวนาทิพย ์ม.7

สสมช.บ้านหนองผือ ม.8

บ้านเมืองสรวง ม.2 

99 ม.4 ต.หนองผือ

ร้อยเอ็ด 22.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลสระคู * มิ.ย. 60 50 องค์การบริหารส่วนต าบลสระคู 

หมู่ 2 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.

ร้อยเอ็ด 45130

ร้อยเอ็ด 23.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

เทศบำลต ำบลเสลภูมิ *

มิ.ย. 60 30 ส านักงานเทศบาลต าบลเสลภูมิ 

377 หมู่ 8 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.

ร้อยเอ็ด 45120

ร้อยเอ็ด 24.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ต ำบลหนองพอก *
มิ.ย. 60 30 ส านักงานเทศบาลต าบลหนอง

พอก 99 หมู่ที่ 8 ต.หนองพอก อ.

หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210

ร้อยเอ็ด 25.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลเชียงใหม่ * 30 เทศบาลต าบลเชียงใหม่

ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด 26.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลขีเ้หล็ก *
ต.ขีเ้หล็ก  อ.อำจสำมำรถ

มิ.ย. 60 50 อบต.ขี้เหล็ก  ต.ขี้เหล็ก

อ.อาจสามารถ

ร้อยเอ็ด 27.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลขี้เหล็ก 30 มิ.ย.2560 120 อบต.ขี้เหล็ก  ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตน์

ร้อยเอ็ด 28.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบึงงำม * มิ.ย. 60 30 อบต.บึงงาม ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขา

หลวงร้อยเอ็ด 29.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลพลับพลำ * มิ.ย. 60 50 อบต.พลับพลา ต.พลับพลา

อ.เชียงขวญั

ร้อยเอ็ด 30.ศูนยพ์ัฒนาศักยภาพผู้สูงอายตุ าบลปอภาร 1 ม.ค.2559 200 ศาลาเอนกประสงค์วดับ้านปอภาร
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1 133ร้อยเอ็ด 31.โรงเรียนผู้สูงอาย ุรพ.สต.สีแก้ว (สถ.) 500 รพ.สต.สีแก้ว

ร้อยเอ็ด 32.โรงเรียนผู้สูงอาย ุรพ.สต. คานหัก (สถ.) 65 รพ.สต.คานหัก ต.สีแก้ว 

อ.เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด 33.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.พนมไพร 30 มิ.ย.2559 85 วดักลางอุดมเวทย์

(ชมรมผู้สูงอายอุ าเภอ

พนมไพร)

ร้อยเอ็ด 34.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.จ าปาขัน 23 ก.พ.2560 70 ทต.จ าปาขัน

ร้อยเอ็ด 35.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ขวาว มิ.ย. 2560 150 ทต.ขวาว

ร้อยเอ็ด 36.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต. หนองหลวง 200 ทต.หนองหลวง

ร้อยเอ็ด 37.โรงเรียนผู้สูงอายศูุนยแ์พทยช์ุมชน กกต. (ใน

เมือง)

3 มิ.ย. 59 90 วดัราษฎรอุทิศ

ร้อยเอ็ด 38.โรงเรียนผู้สูงอายศูุนยพ์ัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายตุ าบลรอบเมือง

23 พ.ค. 59 227 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน

แก่นทราย ต.รอบเมือง อ.เมือง 

ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด 39.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลมะอึ 28 มี.ค. 60 50 หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่

ต.มะอึ  อ.ธวชับุรี

ร้อยเอ็ด 40.โรงเรียนชราบาลต าบลวารีสวสัด์ิ 21 เม.ย. 60 45 อบต.วารีสวสัด์ิ

ร้อยเอ็ด 41.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลนำเมือง * 2559 50 ทต.นาเมือง

ร้อยเอ็ด 42.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเหล่าน้อย 1 เม.ย. 60 50 อบต.เหล่าน้อย

ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด 43.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.กู่กาสิงห์ 12 ก.ค. 60 89 อบต.กู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์

อ.เกษตรวสัิย

ร้อยเอ็ด 44.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลโพธิ์ศร ี* 8 มี.ค. 60 80 อบต.โพธิ์ศรี

ร้อยเอ็ด 45.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนองตำไก้ * 2557 120 รพ.สต.หนองตาไก้

ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด 46.โรงเรยีนผู้สูงอำยุดูกอ่ึง * 6 มิ.ย. 59 30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านวารีเกษมหลังเก่า

ร้อยเอ็ด 47.โรงเรียนชราบาล ต.ค. 59 200 วดับ้านน้ าค า (สระเกตุ) ต.น้ าค า   

  อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด 48.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลล้ินฟ้า 29 มี.ค. 60 60 เทศบาลต าบลล้ินฟ้า

ร้อยเอ็ด 49.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองแคน 9 ส.ค.2559 80 วดัศรีประดู่ ม.14 บ้านดู่ใหญ่ ต.

หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด

 45190

ร้อยเอ็ด 50.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลโพนทราย 

หรือ (โครงการห่วงใยผู้สูงวยัใส่ใจสุขภาพ

เทศบาลต าบลโพนทราย)

24 ก.พ 60 95 สนง.เทศบาลต าบลโพนทราย

ร้อยเอ็ด 51.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลยำงค ำ * 8 ก.พ 60 120 วดัธาตุสุนทร 

ม.1 บ้านยางค า
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1 133ร้อยเอ็ด 52. โรงเรียนผู้สูงอายศูุนยพ์ัฒนาและฟืน้ฟู

คุณภาพชีวติผู้สูงอาย ุรพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง

22 ส.ค. 59 103 อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านหนองนาสร้าง

ร้อยเอ็ด 53.โรงเรียนผู้สูงอายโุรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านโนนสวา่ง

8 เม.ย. 59 100 รพ.สต.บ้านโนนสวา่ง

ร้อยเอ็ด 54.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลไพศาล 5 มี.ค. 61 50 อบต.ไพศาล

ร้อยเอ็ด 55.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลโพธิ์ชัย 1 มี.ค. 60 60 ทต.โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด 56. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายตุ าบล

นานวล

1 พ.ย. 59 231 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระ

เกียรติ 

80 พรรษา อบต.นานวล 

อ าเภอพนมไพรร้อยเอ็ด 57. โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.เกาะแก้ว 21 ก.พ. 61 54 วดัตาลวนาราม ม.6 บ้านเหล่า

แขม ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด 58. โรงเรียนผู้สูงอายแุวน่ฟ้า ก.ค. 61 90 วดับ้านหนองฟ้า

ร้อยเอ็ด 59. โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองหิน 20 ธ.ค. 60 134 ทต.หนองหิน

ร้อยเอ็ด 60. โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองบัว 14 พ.ย. 59 200 ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองบัว

ร้อยเอ็ด 61. โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลน้ าอ้อม 19 ม.ค. 60 459 วดัสวา่งอารมณ์ 

ต าบลน้ าอ้อม

ร้อยเอ็ด 62. โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหินกอง 1 ธ.ค. 59 60 ทต.หินกอง

ร้อยเอ็ด 63.โรงเรียนทุ่งหลวงวชิชาลัยสร้างสุข 27 ก.พ. 61 51 ทต.ทุ่งหลวง

ร้อยเอ็ด 64.โรงเรียนผู้สูงอายเุลิศสามัคคี 1 ต.ค. 60 300 ทต.บุง่เลิศ

ร้อยเอ็ด 65. โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลสระบัว 11 ก.ย. 60 60 อบต.สระบัว

ร้อยเอ็ด 66. โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลดอกล้ า เม.ย. 60 120 ศูนยศิ์ลปชีพต าบลดอกล้ า

ร้อยเอ็ด 67. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายตุ าบล

สามขา

เม.ย. 60 80 รพ.สต.บ้านเกาะแก้ว

เลย 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเลย * 2553 40 ภายในวดัสุธรรมิการาม บ้าน

หนองผักก้าม ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.

เลยเลย 2.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.หนองหญ้าปล้อง 2561 30 อบต.หนองหญ้าปล้อง อ.วงัสะพุง 

จ.เลย

เลย 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองวังสะพุง * 2560 50 ศพอส.ทม.วงัสะพุง ต.วงัสะพุง 

อ.วงัสะพุง จ.เลย

เลย 4.โรงเรยีนผู้สุงอำยุต ำบลเอรำวัณ * 2559 70 ศพอส.ทต.เอราวณั ต.เอราวณั 

อ.เอราวณั จ.เลย

เลย 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุพุทธรกัษำ

(ชุมชนภูบ่อบิด) *

2560 100 ภายในบริเวณวดัประชานิมิตร 

ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

เลย 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลเชียงกลม * 2561 80 สนง.ทต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
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1 133เลย 7.โรงเรยีนอำวุโสนำอ้อ * 2557 50 ศพอส.ทต.นาอ้อ ต.นาอ้อ 

อ.เมืองเลย จ.เลย

เลย 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลผำอินทรแ์ปลง 2561 100 ศพอส. ทต.ผาอินทร์แปลง อ.

เอราวณั

จ.เลยเลย 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลภูเรอื

(ร.ร.ต้นแบบ 61)

2559 80 ศพอส.ทต.ภูเรือ ต.หนองบัว อ.ภู

เรือ จ.เลย

เลย 10.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลด่านซ้าย 2560 80 สนง.ทต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เลย 11.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลสานตม 2561 70 สนง.อบต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย

เลย 12.โรงเรียนผู้สูงอายนุาหอ 2562 90 สนง.อบต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เลย 13.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.เมือง 2561 70 สนง.อบต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

เลย 14.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลภูหอ 2560 100 สนง.อบต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย

เลย 15. โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลนาแห้ว 2561 35 อาคารโรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาล

ต าบลนาแห้ว

เลย 16.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลนาดินด า 2561 196 เทศบาลต าบลนาดินด า

เลย 17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลนำด้วง* 2556 50 ศพอส.เทศบาลต าบลนาด้วง

เลย 18. โรงเรียนผู้สูงวยัใบบุญวดัโพนชัย 2560 80 วดัโพนชัย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย 

  จ.เลย

เลย 19.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลเมืองวงัสะพุง 2557 40 รร.ชุมชนวงัสะพุง

ศรีสะเกษ 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุวัดเจียงอี * 13 พ.ค. 2560 143 ทม.ศรีสะเกษ ต.โพธิ์ อ.เมือง

ศรีสะเกษ 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.บัวหุง่ * (สถ.) 13 ก.ค. 60 72 ทต.บัวหุง่ อ.ราษีไศล

ศรีสะเกษ 3.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายสุ้มป่อย (สถ.) 48 ทต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล

ศรีสะเกษ 4.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลพราน 2560 50 วดัสุพรรณรัตน์ (วดับ้านพราน) 

ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลละทำย * 2559 120 อบต.ละทาย อ.กันทรารมย์

ศรีสะเกษ 6.โรงเรียนผู้สูงอายดุวนใหญ่ร่มโพธิ์ทอง 15 มิ.ย.2559 120 อบต.ดวนใหญ่ อ.วงัหิน

ศรีสะเกษ 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุทุง่ไชย * 21 ก.ค. 2560 30 อบต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลโพธิ์ชัย/

ศูนย์ฮกัแพงแบ่งปัน  *

2560 30 อบต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเปีย่มสุข ทต.ยำงชุมน้อย

(ร.ร.ต้นแบบ 61)

16 มิ.ย.2560 207 ทต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย

ศรีสะเกษ 10.โรงเรียนผู้สูงอายศิุริวฒันา 1 มิ.ย.2560 170 ทต.กันทรลักษณ์          

อ.กันทรลักษณ์

ศรีสะเกษ 11.โรงเรยีนโอวจ้ะแม่จ้ะ ทต.เมืองขุขันธ ์* 8 มิ.ย.2560 50 ทต.เมืองขุขันธ ์55 ม.1 ต.ห้วย

เหนือ อ.ขุขันธ์

13 54

12 19

หมายเหต ุ        รปูดาว  เป็นพืน้ที ่ (ศพส.)

 เป็นพืน้ที ่ (ร.ร.ตน้แบบ 61)

*    เป็นพืน้ที ่(ศพอส.)



ล ำดับ จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปีทีเ่ริ่ม

 ด ำเนินกำร

จ ำนวน

นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

พ้ืนที่ที่มกีำรจัดตัง้โรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ

1 133ศรีสะเกษ 12.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลขุนหำญ * 9 มิ.ย.2560 73 ทต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ

ศรีสะเกษ 13.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.เมืองคง 9 มิ.ย.2560 70 อบต.เมืองคง อ.ราษีไศล

ศรีสะเกษ 14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.ตำโกน * 7 ก.ค.2560 45 อบต.ตาโกน อ.เมืองจนัทร์

ศรีสะเกษ 15.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลพรหมสวสัด์ิ 2560 30 อบต.พรหมสวสัด์ิ อ.พยหุ์

ศรีสะเกษ 16.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลก าแพง 2560 80 ทต.ก าแพง อ.อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ 17.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลกุง 19ธ.ค.2559 45 อบต.กุง อ.ศิลาลาด

ศรีสะเกษ 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.อีเซ * 9 ส.ค.2560 89 อบต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

ศรีสะเกษ 19.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.โนนเพ็ก 7 ก.ย.2560 120 อบต.โนนเพ็ก อ.พยหุ์

ศรีสะเกษ 20.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.พยหุ์ 13ก.ย.2560 83 ทต.พยหุ์  อ.พยหุ์

ศรีสะเกษ 21.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.โนนสูง 10พ.ย.2560 80 ทต.โนนสูง  อ.ขุนหาญ

ศรีสะเกษ 22.มหาวทิยาลัยผู้สูงอาย ุอบต.หนองห้าง 24 พ.ย.2560 100 อบต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ 23.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.สิ 100 ทต.สิ  อ.ขุนหาญ

ศรีสะเกษ 24.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.กฤษณา 50 อบต.กฤษณา  อ.ขุขันธ์

ศรีสะเกษ 25.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเหล่ากวาง 50 อบต.เหล่ากวาง  อ.โนนคูณ

ศรีสะเกษ 26.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลโพนข่า 13 ก.ค. 2561 30 อบต.โพนข่า  อ.เมือง

ศรีสะเกษ 27.โรงเรียนผุ้สุงอาย ุอบต.จาน 30 อบต.จาน  อ.กันทรารมย์

ศรีสะเกษ 28.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.โคกจาน 40 ทต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ 29.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.เมืองคง 2560 60 ทต.เมืองคง อ.ราษีไศล

ศรีสะเกษ 30.โรงเรียนผู้สุงอาย ุทต.แต้ 10-04-61 50 ทต.แต้  อ.อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ 31.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.โพนเขวา 30 อบต.โพนเชวา อ.เมือง

ศรีสะเกษ 32.ศพอส. ทต.หนองใหญ่ เม.ย.2561 70 ทต.หนองใหญ่ อ.เมืองจนัทร์

ศรีสะเกษ 33.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.เมืองจนัทร์ 2561 50 ทต.เมืองจนัทร์  อ.เมืองจนัทร์

ศรีสะเกษ 34.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.หนองค้า เม.ย. 61 60 อบต.หนองค้า อ.พยหุ์

ศรีสะเกษ 35.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลสะพุง 30 ส.ค. 61 50 อบต.สะพุง  อ.ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ 36.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ปรางค์กู่ 19 ก.ย. 61 50 ทต.ปรางค์กู่  อ.ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ 37.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.ห้วยเหนือ 9 ม.ค. 62 48 อบต.ห้วยเหนือ  อ.ขุขันธ์

ศรีสะเกษ 38.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลทุ่ม 27 ก.พ. 62 70 อบต.ทุ่ม  อ.เมือง

ศรีสะเกษ 39.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านโนนแกด ม. 6 ม.ค. 62 40 ศาลา ม.6 วดัโนนแกด ต.ทุ่ม 

อ.เมือง

ศรีสะเกษ 40.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบล

สระก าแพงใหญ่

ก.ย. 2561 60 ทต.สระก าแพงใหญ่  

อ.อุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ 41.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลคูบ ม.ค. 62 110 อบต.คูบ อ.น้ าเกล้ียง

ศรีสะเกษ 42.โรงเรียนผู้สูงอายสุุขวทิยบ์ึงละมู 12-09-62 110 อบต.บึงละมู อ.กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ 43.โรงเรียนสูงวยัใจเกินร้อย 10-07-60 30 กศน.บ้านโนนแกด

ศรีสะเกษ 44.โรงเรียนผุ้สูงอายตุ าบลปรือใหญ่ /7/2564 80 องค์กรบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่

 อ าเภอขุขันธ์

ศรีสะเกษ 45.โรงเรียนผู้สูงอายโุรงตาเจน็ 14-02-63 50 อบต.ส าโรงตาเจน็ อ.ขุขันธ์

ศรีสะเกษ 46.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลดู่ /1/2560 80 อบต.ดู่ อ.ราษีไศล
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1 133ศรีสะเกษ 47.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลต าแย 20-03-59 100 วดัเจยีงอีศรีมงคลวราราม ต.เมือง

ใต้ อ.เมือง

ศรีสะเกษ 48.โรงเรียนผุ้สูงอายเุวยีงเหนือ 06-09-62 45 อบต.เวยีงเหนือ อ.กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ 49.ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอีพ

ผู้สูงอายตุ าบล

10-10-59 60 ศูนย ์ศพอส. 101 ม.5 ต าบลกุง 

อ าเภศิลาลาด 045-960-494

ศรีสะเกษ 50.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลโพธิ์ชัย 21-03-60 25 อบต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ 51.โรงเรียนอายศิุริวฒันา 01-06-60 150 วดัศิรสิวราวาส ม.5 ต.น้ าอ้อม อ.

กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ 52.โรงเรียนต าบลดูน 01-10-61 50 อบต.ดูน อ.กันทรารมย์

ศรีสะเกษ 53.โรงเรียนผู้สูงอาย ุ(ชราบาล) /1/2562 82 อบต.ทุ่ม อ าเภอเมือง

ศรีสะเกษ 54.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเป๊าะ ม.ค. 62 70 ต าบลเป๊าะ อ.บึงบูรพ์

สกลนคร 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลนครสกลนคร

(ร.ร.ต้นแบบ 61)

2559 320 ศพอส.เทศบาลนครสกลนคร

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

สกลนคร 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลตองโขบ * 2558 240 ศพอส.ตองโขบ

สกลนคร 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลค ำตำกล้ำ * 2559 150 ศพอส.ค าตากล้า

สกลนคร 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลพอกน้อย * 2559 40 ศพอส.พอกน้อย

สกลนคร 5.โรงเรียนสุขขราบาลวทิยา Jul-58 187 อาคารอเนกประสงค์ชเทศบาลกุด

บาก (เป็นที่ต้ังชมรมผู้สูงอายุ

ต าบลกุดบาก)

สกลนคร 6.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลวานรนิวาส Dec-59 104 เทศบาลต าบลวานรฯเก่า

สกลนคร 7.โรงเรยีนผุ้สูงอำยุต ำบลวัฒนำ * May-60 120 ศพอส.ต าบลวฒันา

สกลนคร 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ดอนเขือง * 30 ส านักงานเทศบาลต าบลดอนเขือง

 5246 หมู่ที่ 10 ต.แวง อ.สวา่ง

แดนดิน จ.สกลนคร 47240

สกลนคร 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ท่ำแร ่* 30 ส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่ 

205 หมู่ที่ 8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง

สกลนคร จ.สกลนคร 4723

สกลนคร 10.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.นำซอ * 30 ส านักงานเทศบาลต าบลนาซอ 

125 หมู่ที่ 10 ต.นาซอ 

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

สกลนคร 11.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.หนองกวั่ง * 30 องค์การบริหารส่วนต าบลหนอ

งกวั่ง หมู่ที่ 1 ต.หนองกวั่ง 

อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140

2414
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1 133สกลนคร 12.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ปลำโหล * Jan-00 30 ส านักงานเทศบาลต าบลปลาโหล 

หมู่ที่ 4 ต.ปลาโหล 

อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150

สกลนคร 13.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ไฮหย่อง * 30 ส านักงานเทศบาลต าบลไฮหยอ่ง 

162 หมู่ที่ 12 ต.ไฮหยอ่ง 

อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

สกลนคร 14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.โพนแพง * 30 ส านักงานเทศบาลต าบลโพนแพง 

หมู่ที่ 7 ต.โพนแพง อ.อากาศ

อ านวย จ.สกลนคร 47170

สกลนคร 15.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.กุดไห * 30 ส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห 57

 หมู่ที่ 1 ต.กุดไห อ.กุดบาก        

    จ.สกลนคร 47180

สกลนคร 16.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.สรำ้งค้อ * 30 ส านักงานเทศบาลต าบลสร้างค้อ 9

 หมู่ที่ 11 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.

สกลนคร 47180

สกลนคร 17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.กุสุมำลย ์* 30 ส านักงานเทศบาลต าบลกุสุมาลย ์

333 หมู่ที่ 1 ต.กุสุมาลย ์

อ.กุสุมาลย ์จ.สกลนคร 47210

สกลนคร 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.บ้ำนโพน * 30 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโพน 

124 หมู่ที่ 9 ต.บ้านโพน 

อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230

สกลนคร 19.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.บึงทวำย * 30 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย

 340 หมู่ที่ 7 ต.บึงทวาย 

อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260

สกลนคร 20.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.นิคมน้ ำอูน * 30 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมน้ า

อูน หมู่ที่ 8 ต.นิคมน้ าอูน 

อ.นิคมน้ าอูน จ.สกลนคร 47270

สกลนคร 21.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.หนองปลิง * 30 องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

ปลิง หมู่ที่ 5 ต.หนองปลิง 

อ.นิคมน้ าอูน จ.สกลนคร 47270

สกลนคร 22.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.เจรญิศิลป์ * 30 ส านักงานเทศบาลต าบลเจริญศิลป์

 444 หมู่ที่ 2 ถนน สวา่ง-นาบัว 

ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.

สกลนคร 47290

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

สกลนคร 24.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.กุดบาก 30
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1 133สุรินทร์ 1.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลบักได

“สูงวยัอยา่งมีคุณค่า ชราอยา่งมีคุณภาพ”

2559 100  องค์การบริหารส่วนต าบลบักได

สุรินทร์ 2.โรงเรยีนผุ้สูงอำยุเทศบำลต ำบลกันตวจระ

มวล จ.สุรนิทร ์*
11 ม.ค. 60 30 ที่ท าการเทศบาลต าบลกันตวจระ

มวล อ าเภอปราสาท จงัหวดั

สุรินทร์สุรินทร์ 3.โรงเรยีนผุ้สูงอำยุ

เทศบำลเมืองสุรนิทร ์*
7 ก.พ. 60 30 ป้องประชุมอาคารป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ที่ท าการ

เทศบาลเมืองสุรินทร์ อ าเภอเมือง

สุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์

สุรินทร์ 4.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.หนองสนิท(สถ.) 510 อบต.หนองสนิท

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

สุรินทร์ 6.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.บ้านจารย ์(สถ.) 40 อบต.บ้านจารย์

สุรินทร์ 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.สนม 

(รร. ต้นแบบ 2561)

1 ส.ค. 59 107 234 ม.2 ถ.เจริญไชยศรี ต.สนม 

อ.สนม จ.สุรินทร์

หนองคาย 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบ้ำนเดือ่ * 4 พ.ค. 59 105 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์

 หมู่ที่ 3

หนองคาย 2.โรงเรยีนผุ้สูงอำยุเทศบำลต ำบล

หนองสองห้อง (รร. ต้นแบบ 2561)

3 มี.ค. 60 120 345 ต าบลค่าบกหวาน อ.เมือง 

จ.หนองคาย

หนองคาย 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนองหลวง * 28 ส.ค. 59 357 อบต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.

หนองคาย

หนองคาย 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุอบรมพัฒนำคุณภำพชีวิต

 *
520 อบต.โพธิ์ตาก  อ.โพธิ์ตาก

หนองคาย 5.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลโพธิ์ตาก * 01-Feb-59 300 ม่องเบิง่นวตักรรมต าบลโพธิ์ตาก 

ม.1 ต.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 

43100หนองคาย 6.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลปะโค 05-Mar-62 40 ทต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.

หนองคาย 43000

หนองคาย 7.โรงเรียนชราบาลเทศบาลเมืองหนองคาย 16-Jun-60 100 ทม.หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง

หนองคาย จ.หนองคาย 43000

หนองคาย 8.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลเมืองท่ายอ่ 30-Aug-60 80 ทม.ท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.

หนองคาย 43100

หนองคาย 9.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลบ้านต้อน 09-Jun-61 50 อบต.บ้านต้อน ต.บ้านต้อน อ.

รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

หนองคาย 10.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลเซิม * 12 ต.ค. 59 66 ห้องประชุม ศพอส.เซิม

หนองบวัล าภู 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบ้ำนขำม

(ต้นแบบ 59)  *

2547 127 อบต.บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.เมือง 

จ.หนองบัวล าภู 39000

หนองบวัล าภู 2.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองบัว 13 ก.พ. 61 46 อบต.หนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง

จ.หนองบัวล าภู
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1 133หนองบวัล าภู 3.โรงเรยีนผู้สุงอำยุต ำบลนำค ำไฮ *  พ.ย. 60 53 223 ม.9 ต.นาค าไฮ อ.เมือง
หนองบวัล าภู 4.โรงเรียนผู้สุงอายบุ้านทุ่งโปร่ง 2550 50 อบต.กุดจกิ ต.กุดจกิ อ.เมือง
หนองบวัล าภู 5.โรงเรยีนผู้สุงอำยุต ำบลบ้ำนพรำ้ว * 2550 50 อบต.บ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.

เมืองหนองบวัล าภู 6.โรงเรียนผู้น าการพัฒนา เทศบาล 1 09-Feb-62 60 วดัศรีคูณเมือง ต.ล าภู อ.เมือง
หนองบวัล าภู 7.โรงเรียนผู้น าการพัฒนา เทศบาล 2 11-Feb-62 40 วดัป่าเลไลยบ์้านดอนขี ต.ล าภู อ.

เมือง
หนองบวัล าภู 8.โรงเรียนผู้น าการพัฒนา เทศบาล 3 24-Feb-62 40 โรงเรียนบ้านล าภู ต.ล าภู อ.เมือง
หนองบวัล าภู 9.โรงเรียนผู้น าการพัฒนา เทศบาล 4 06-Feb-62 50 ศาลาประชาคมชุมชนเหล่าใต้ อ.

เมืองหนองบวัล าภู 10.โรงเรียนผู้น าการพัฒนา เทศบาล 5 06-Feb-62 50 ศาลาประชาคมชุมชนหมากเล่ือม

ใต้หนองบวัล าภู 11.โรงเรียนผู้น าการพัฒนา เทศบาล 6 12-Feb-62 40 วดัศรีสุมังค์ อ.เมืองหนองบัวล าภู
หนองบวัล าภู 12.โรงเรียนผู้น าการพัฒนา เทศบาล 7 01-Feb-62 60 ศาลาประชาคมเอื้ออาทรใหม่
หนองบวัล าภู 13.โรงเรียนผู้น าการพัฒนา เทศบาล 8, 2 08-Feb-62 80 วดัป่าธรรมาวาส
หนองบวัล าภู 14.โรงเรียนผู้น าการพัฒนา เทศบาล 9 20-Feb-62 60 ศาลาประชาคมชุมชนทานตะวนั 

อ.เมืองหนองบัวล าภู

หนองบวัล าภู 15.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านวงัหมื่น 16-May-62 80 โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านวงัหมื่น 

อ.เมืองหนองบัวล าภู

หนองบวัล าภู 16.วทิยาลัยสูงวยั 20-Dec-59 100 อบต.กุดจกิ อ.เมืองหนองบัวล าภู
หนองบวัล าภู 18.โรงเรียนผู้สูงอาย(ุหนุ่มน้อย-สาวน้อย) Sep-57 943 อบต.นามะเฟือง อ.เมือง

หนองบวัล าภู 17.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหัวนา 17-May-59 100 อบต.หัวนา อ.ศรีบุญเรือง
หนองบวัล าภู 19.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนองแก * 17-Sep-60 50 ทต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง
หนองบวัล าภู 20.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลเมืองใหม่ * ปี 2550 50 อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง
หนองบวัล าภู 21.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนองบัวใต้ * ปี 2550 60 อบต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง
หนองบวัล าภู 22.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลทรายทอง ปี 2551 50 อบต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง
หนองบวัล าภู 23.โรงเรยีนผู้สุงอำยุต ำบลศรบีุญเรอืง * 23-May-62 200 156 หมู่ 10 ต.ศรีบุญเรือง 

อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู

หนองบวัล าภู 24.โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวติต าบลกุดสะเทียน 07-May-62 220 139 ม.6 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญ

เรืองหนองบวัล าภู 25.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนองกุงแก้ว 26-Apr-62 292 อบต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง
หนองบวัล าภู 26.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.โนนสูงเปลือย 09-Jan-62 268 ทต.โนนสูงเปลือย ต.เมืองใหม่

อ.ศรีบุญเรือง

หนองบวัล าภู 27.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.โนนสะอำด 13-Mar-62 175 155 ม.16 ต.โนนสะอาด 

อ.ศรีบุญเรือง

หนองบวัล าภู 28.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลนำกอก 08-Mar-62 350 อบต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง
หนองบวัล าภู 29.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.จอมทอง 29-Jan-62 124 เทศบาลต าบลจอมทอง
หนองบวัล าภู 30.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลโนนสัง * 07-Mar-59 122 99 ม.8 ต.โนนสัง อ.โนนสัง
หนองบวัล าภู 31.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลกุดดู ่* ปี 2550 60 อบต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.

หนองบัวล าภูหนองบวัล าภู 32.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลปำงกู่ 16-Jun-61 70 บ้านหนองบัวเงิน หมู่ 3 ต.ปางกู่ 

อ.โนนสัง

หนองบวัล าภู 33.โรงเรยีนผู้สูงอำยุกุดดินจี่ * ปี 2550 50 ทต.กุดดินจี่ ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง
หนองบวัล าภู 34.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.เก่ำกลอย หมู ่2 Sep-61 75 ศูนย ์1 ศาลาประชาคม หมู่ 2
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ล ำดับ จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปีทีเ่ริ่ม

 ด ำเนินกำร

จ ำนวน

นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ
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ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ

1 133หนองบวัล าภู 35.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.เก่ำกลอย หมู ่3 Sep-61 126 ศูนย ์1 ศาลาประชาคม หมู่ 3
หนองบวัล าภู 36.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.เก่ำกลอย หมู ่6 Sep-61 62 ศูนย ์1 ศาลาประชาคม หมู่ 6
หนองบวัล าภู 37.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลด่ำนช้ำง * (ไมข่อ

งบ)

10-Apr-62 50 อบต.ด่านช้าง อ.นากลาง
หนองบวัล าภู 38.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลนำกลำง * 18-Sep-59 170 ศูนยจ์ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

330 ม. 1 ต.นากลาง อ.นากลาง

หนองบวัล าภู 39.โรงเรยีนผู้สูงอำยุวัดศิรบิุญธรรม ปี 2550 50 ทต.กุดดินจี่ ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง
หนองบวัล าภู 40.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบ้ำนโคก * 01-Sep-60 165 อบต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา
หนองบวัล าภู 41.โรงเรียนผู้สงุอำยตุ ำบลนำแก 

(ร.ร. ตน้แบบ 2561)

Sep-60 94 วดับูรพาสามัคคี ม.7 ต.นาแก อ.

นาวงั

หนองบวัล าภู 42.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลวังปลำป้อม 10-Aug-61 60 วดัศรีสวา่งประจนัตเขต บ.วงัปลา

ป้อม

หนองบวัล าภู 43.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ รพ.สต.บ้ำนโนนคูณ * 27-Aug-47 220 อบต.บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.เมือง 

จ.หนองบัวล าภู

หนองบวัล าภู 44.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ รพ.สต.บ้ำนข้องโป้ /2561 30 รพ.สต.บ้านข้องโป้
หนองบวัล าภู 45.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลโนนทัน 12-Feb-61 60 อบต.โนนทัน
หนองบวัล าภู 46.โรงเรยีนชมรมผู้สูงอำยุต ำบลอุทัยสวรรค์ 21-Jul-63 200 82 ม.6 ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง
หนองบวัล าภู 47.วิทยำลัยสูงวัยกุดจิก 20-Dec-59 100 อบต.กุดจกิ
หนองบวัล าภู 48.โรงเรยีนผู้สูงอำยุองค์กำรบรหิำรส่วน

ต ำบลโนนม่วง *

02-May-62 120 อบต.โนนม่วง

หนองบวัล าภู 49.โรงเรยีนผู้สุงอำยุนำเจรญิ - วังไผ่ 

- ไทยสำมัคคี

16-Aug-61 70 ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบ้านนาเจริญ 

หมู่ 8

อ านาจเจริญ 1.โรงเรยีนสรำ้งสุขผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบล

พนำ *

15 ม.ค. -

30 เม.ษ. 58

30 ศาลาสร้างสุข ต.พนา 

อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

อ านาจเจริญ 2.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านนาผาง (ทต.ห้วย) ก.ค.59 85 วดัศรีปุณณนิมิตร บ้านนาผาง ต.

ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.

อ านาจเจริญอ านาจเจริญ 3.โรงเรียนผู้สูงอาย ุบ้านตาดใหญ่ (สถ.) 60 บ้านตาดใหญ่ ต าบลห้วย           

  อ.ปทุมราชวงศา  จ.อ านาจเจริญ

อ านาจเจริญ 4.โรงเรียนผู้สูงอาย ุบ้านห้วย (สถ.) 80 บ้านห้วย ต าบลห้วย                 

 อ.ปทุมราชวงศา  จ.อ านาจเจริญ

อ านาจเจริญ 5.โรงเรียนผู้สูงอาย ุบ้านหนองสะโน (สถ.) 62 บ้านหนองสะโน ต.ห้วย             

 อ.ปทุมราชวงศา  จ.อ านาจเจริญ

อ านาจเจริญ 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุนำยม * มี.ค. 59 30 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายนุายม 

(ศพอส.นายม)อ านาจเจริญ 7.วทิยาลัยผู้สูงวยัไทนาป่าแซงบ่ถิ่มกัน พ.ค. 2559 30 ทต.นาป่าแซง ต.นาป่าแซง

อ.ปทุมราชวงศา
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ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ

1 133อ านาจเจริญ 8.โรงเรียนผู้สูงอายโุนนโพธิ์ พ.ค. 2559 30 ศาลากลางบ้านโนนโพธิ์

อบต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ
อ านาจเจริญ 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.พระเหลำ * 30 ส านักงานเทศบาลต าบลพระเหลา

อ านาจเจริญ 10.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.นำเวียง * 30 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเวยีง

 หมู่ที่ 9 ต.นาเวยีง อ.เสนางคนิคม

    จ.อ านาจเจริญ 37290

อ านาจเจริญ 11.โรงเรยีนผู้สูงอำยุบ้ำนเปือย * 30 อาคารโรงเรียนผู้สูงอายบุ้านเปือย

 หมู่ที่ 1 ต.เปือย อ.ลืออ านาจ      

   จ.อ านาจเจริญ

อ านาจเจริญ 12. โรงเรยีนผู้สูงอำยุบ้ำนหัวดง * 30 บ้านหัวดง หมู่ที่ 11

ต.เปือย อ.ลืออ านาจ จ.

อ านาจเจริญอ านาจเจริญ 13.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.หนองข่ำ * 30 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองข่า 

หมู่ที่ 2 ต.หนองข่า อ.ปทุมราช

วงศา จ.อ านาจเจริญ 37110

อ านาจเจริญ 14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.โคกก่ง * 30 ส านักงานเทศบาลต าบลโคกก่ง 

หมู่ที่ 1 ต.โคกก่ง  อ.ชานุมาน      

         จ.อ านาจเจริญ 37210

อ านาจเจริญ 15.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.เค็งใหญ ่* 30 ส านักงานเทศบาลต าบลเค็งใหญ่ 

หมู่ที่ 9 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน   

 จ.อ านาจเจริญ 37240

อ านาจเจริญ 16.โรงเรียนผู้สูงอายหุนองมะแซว 2559 30 อบต.หนองมะแซว ต.ไม้กลอน     

  อ.พนา อ.เมือง

อ านาจเจริญ 17.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาล

ต าบลอ านาจ

2559 30 ต.อ านาจ อ.ลืออ านาจ

อ านาจเจริญ 18.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.สามหนอง 2559 30 ส านักงานเทศบาลต าบลสามหนอง

 ต.อ านาจ อ.ลืออ านาจ

อ านาจเจริญ 19.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลน้ ำปลีก 

(รร.ต้นแบบ 2561)

113 ถ.ทางหลวงหมายเลข 202 ม.8 

ต.น้ าปลีก อ.เมือง (ศพอส. น้ าปลีก)

อ านาจเจริญ 20.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.หัวตะพาน 30 สนง.ทต.หัวตะพาน

อ.หัวตะพาน

อ านาจเจริญ 21.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.น้ าปลีก 30 ต.น้ าปลีก อ.เมือง

อ านาจเจริญ 22. โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.นำวัง * 30 ศพอส.นาเวยีง

อ านาจเจริญ 23. โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.พนำ * 30 ศพอส. พนา อ.พนา

อ านาจเจริญ 234 โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.ค าโพน 30 ต.ค าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.

อ านาจเจริญ
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ร.ร.ผส.
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1 133อ านาจเจริญ 25. โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.นาหมอม้า 30 ต.นาหมอม้า อ.เมือง 

จ.อ านาจเจริญ

อ านาจเจริญ 26 โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลไม้กลอน 30 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

อุดรธานี 1.องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำพู่ *

(รร.ต้นแบบ 2561)

2559 400 267 ม.1 ต.นาพู ่ อ.เพ็ญ จ.

อุดรธานี

อุดรธานี 2.เทศบำลเมืองหนองส ำโรง * 2559 30 ส านักงานเทศบาลเมืองหนอง

ส าโรง 89 หมู่ที่ 9 อ.เมืองอุดรธานี

 จ.อุดรธานี 41000

อุดรธานี 3.เทศบำลต ำบลกู่แก้ว * 2559 30 164 ม.5 ต.กู่แก้ว อ.กู่แก้ว 

จ.อุดรธานี

อุดรธานี 4. โรงเรยีนผู้สูงอำยุองค์กำรบรหิำรเทศบำลต ำบลนิคมสงเครำะห์ *22-Feb-62 30 เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ อ.

เมืองอุดรธานี 5. เทศบำลต ำบลหนองวัวซอ * 30 เทศบาลต าบลหนองววัซอ 

อ.หนองววัซอ

อุดรธานี 6. เทศบำลต ำบลสรำ้งก่อ * 30 เทศบาลต าบลสร้างก่อ อ.กุดจบั

อุดรธานี 7. องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองแสง * 30 องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

แสง อ.หนองแสง

อุดรธานี 8. องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำสะอำด * 30 องค์การบริหารส่วนต าบลนา

สะอาด 

อ.สร้างคอมอุดรธานี 9. องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองกุงทับม้ำ * 30 องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

กุงทับม้า  อ.วงัสามหมอ

อุดรธานี 10. เทศบำลต ำบลจ ำปี * 30 เทศบาลต าบลจ าปี อ.ศรีธาตุ

อุดรธานี 11. องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหำยโศก * 24 ก.พ 2560 115 ศพอส.หายโศก

อุดรธานี 12. โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลพันดอน * 03-Oct-61 157 เทศบาลต าบลพันดอน อ.กุมภวาปี

อุดรธานี 13. เทศบำลเมืองบ้ำนดุง  * 01-Dec-63 150 เทศบาลเมืองบ้านดุง อ.บ้านดุง

อุดรธานี 14. องค์กำรบรหิำรว่นต ำบลบ้ำนหยวก * 30 องค์การบริหาร่วนต าบลบ้านหยวก 

อ.น้ าโสม

อุดรธานี 15. องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองกุงศร ี * 30 องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

กุงศรี

อ.โนนสะอาดอุดรธานี 16. องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ้ำนก้อง * 30 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านก้อง 

อ.นายงู

อุดรธานี 17. ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสรมิอำชีพผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลบ้ำนเชียง *01-Oct-60 200 โรงเรียนบ้านดงเยน็ ต.บ้านเชียง 

อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

อุดรธานี 18. องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองหัวคู * 30 องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

หัวคูอุดรธานี 19. โรงเรยีนผู้สูงอำยุองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลโพธิ์ศรสี ำรำญ *20-Sep-61 30 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ศรี

ส าราญ

อุดรธานี 20. องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลโพนสูง * 30 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง

อุดรธานี 21. องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทุง่ฝน * 30 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝน

อุดรธานี 22. องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ้ำนแดง  * 30 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง

อุดรธานี 23. องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ้ำนชัย * 30 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย
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ล ำดับ จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปีทีเ่ริ่ม

 ด ำเนินกำร

จ ำนวน

นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

พ้ืนที่ที่มกีำรจัดตัง้โรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ

1 133อุดรธานี 24.โรงเรยีนผู้งอำยุเทศบำลต ำบลนำงวั * 03-Jul-62 30 ข้างศาลประชาคม ม.6 บ้านสุข

เจริญอุดรธานี 25. องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหมูม่น 30 องค์การบริหารส่วนต าบลหมูม่น

อุดรธานี 26. องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลห้วยสำมพำด 30 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย

สามพาด

อุดรธานี 27. โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลกุมภภวำปี 20-Dec-61 100 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ (สวน

ธรรมชาติชั้นล่าง)

อุดรธานี 28. องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำงวั * 30 องค์การบริหารส่วนต าบลนางัว

อุดรธานี 29.ศูนย์สรำ้งควำมเป็นปึกแผ่นระหว่ำงรุ่นวัยต ำบลสำมพรำ้วOct-58 358 500 ม.2 ต.สามพร้าว อ.เมือง

อุดรธานี จ.อุดรธานี

อุดรธานี 30.โรงเรยีนผู้สูงอำยุบ้ำนนำแก-ภูดิน Dec-63 35 รพสต.นาแก-ภูดิน

อุดรธานี 31.โรงเรยีนผู้สูงอำยุโคกเล้ำ Dec-63 35

อุดรธานี 32.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลศรธีำตุ Dec-62 60 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

ศรีธาตุ

อุดรธานี 33.โรงเรยีนผู้สูงอำย(ุชรำบำล)ต ำบลบุง่แก้ว มกราคม-กันยายน 

2564

50 อบต.บุง่แก้ว

อุดรธานี 34.โรงเรยีนชมรมผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลอูบมุง Dec-63 100 ส านักงานเทศบาลต าบลบูบมง

อุดรธานี 35.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลหนองบัว Jan-61 150 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว

อุดรธานี 36.โณงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบ้ำนยวด Dec-61 69 เทศบาลต าบลบ้านยวด

อุดรธานี 37.ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสรมิผู้สูงอำยุต ำบลนำทรำยNov-63 150 อบต.นาทราย อ.พิบูลยรั์กษ์ จ.

อุดรธษนี

อุดรธานี 38.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนองเม็ก * Jan-64 1362 เทศบาลต าบลหนองเม็ก

อุดรธานี 39.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลจ ำปำโมง Sep-61 166 องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง

อุดรธษนี 40.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลกุดจับ Jan-07 200 ส านักงานเทศบาลต าบลกุดจบั อ.

กุดจบั จ.อุดรธษนี

อุดรธษนี 41.วิทยำลัยวัยเก๋ำ Oct-61 100 เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ อ.

เมืองอุดรธานี 42.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลน้ ำพ่น Jan-64 50 องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพ่น

อุดรธานี 43.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลคอนสำย Jan-07 ทต.คอนสาย อ.ก่แก้ว

อุดรธานี 44.ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำย(ุรร.ผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลน้ ำโสม)Oct-61 150 ทต.น้ าโสม

อุดรธานี 45ทต.ภูผำแดง Aug-63 54 ทต.ภูผาแดง

อุดรธานี 46.โรงเรยีนผู้สูงวัยเทศบำลเมืองบ้ำนดุงวิทยำ Feb-64 100 ส านักานเทศบาลเมืองบ้านดุง จ.

อุดรธานี

อุดรธานี 47.อบต.โพนงำม Feb-63 66 อบต.โพนงาม

อุดรธานี 48.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลดอนหำยโศก Oct-61 150 อบต.ดอนหายโสก

อุดรธานี 49.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบ้ำนตำด Jan-07 50 อบต.บ้าสนตาด

อุดรธานี 50.โครงกำรศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุสรำ้งสุข สมวัย(โรงเรยีนผู้สูงอำย)ุOct-63 85 เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ าค้ า

อุดรธานี 51.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลเขือน้ ำ Nov-61 110 อบต.เขือน้ า

อุดรธานี 52.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลโนนหวำย Oct-61 150 บ้านหนองเม็ก หมู่ 4 ต.โนนหวาย

 อ.หนองววัขอ จ.อุดรธษนี

อุดรธานี 53.โรงเรยีนผู้สูงอำยุองค์กำรบรหิำรส้วนต ำบลแสงสว่ำงFeb-60 114 อบต.แสงสวา่ง
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ล ำดับ จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปีทีเ่ริ่ม

 ด ำเนินกำร

จ ำนวน

นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

พ้ืนที่ที่มกีำรจัดตัง้โรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ

1 133อุดรธานี 54.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลโนนทองอินทร์ Jan-07 240 อบต.โนนทองอินทร์

อุดรธานี 55.ศพอส.อบต.กุดด้ำท * May-58 100 บ้านกุดด้า

อุดรธานี 56. องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำม่วง * 30 องค์การบริหารส่วนต าบลนาม่วง

อุบลราชธานี 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

นิคมสรำ้งตนเองล ำโดมน้อย *
2558 30 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมอาชีพต าบลนิคมสร้าง

ตนเอง

ล าโดมน้อย
อุบลราชธานี 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลนำเยีย * 2558 30 ส านักงานเทศบาลต าบลนาเยยี 

234หมู่ที่ 8 ต.นาเยยี อ.นาเยยี    

        จ.อุบลราชธานี 34160

อุบลราชธานี 3.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลนาเรือง 30 เทศบาลต าบลนาเรือง อ.นาเยยี

อุบลราชธานี 4.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทม.พิบูลมังสาหาร (สถ.) 150 ทม.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี 5.โรงเรียนผู้สูงอายอุบต.ดอนจกิ 30 อ.พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุทต.โพธิ์ไทร * 30 อ.พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุทต.อ่ำงศิลำ * 30 อ.พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.โนนผ้ึง  * 30 อบต.โนนผ้ึง อ.วารินช าราบ

อุบลราชธานี 9.โรงเรียนผู้สูง อบต.โพธิ์ใหญ่ 30 อบต.โพธิ์ใหญ่

อุบลราชธานี 10.โรงเรียนผู้สูง ทต.ค าขวาง 30 ทต.ค าขวาง

อุบลราชธานี 11.โรงเรยีนผู้สูง ทต.แสนสุข * 30 ทต.แสนสุข

อุบลราชธานี 12.โรงเรยีนผู้สูง ทต.ค ำน้ ำแซบ * 30 ทต.ค าน้ าแซบ

อุบลราชธานี 13.โรงเรียนผู้สูง ทต.บุง่ไหม 30 ทต.บุง่ไหม

อุบลราชธานี 14.โรงเรยีนผู้สูง อบต.สระสมิง  * 30 อบต.สระสมิง

อุบลราชธานี 15.วทิยาลัยผู้สูงอายตุ าบลท่าลาด 30 อบต.ท่าลาด

อุบลราชธานี 16.โรงเรยีนผู้สูง ทต.เมืองศรไีค  * 30 ทต.เมืองศรีไค

อุบลราชธานี 17.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.สวา่ง 125 ทต.สวา่ง

อุบลราชธานี 18.โรงเรยีนผู้สูง ทต.ท่ำช้ำง  * 30 ทต.ท่าช้าง

อุบลราชธานี 
19.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลสรำ้งถ่อ *

(ร.ร.ต้นแบบ 61)
204

โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลสร้างถ่อ 

ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี 20.โรงเรียนผู้สูงอายอุบต.ชีทวน 30 อบต.บ้านไทย อ.เขื่องใน

อุบลราชธานี 21.โรงเรยีนผู้สูงอำยุอบต.หัวดอน  * 30 อบต.บ้านไทย อ.เขื่องใน

อุบลราชธานี 22.โรงเรียนผู้สูงอายอุบต.ยางขี้นก 30 อบต.บ้านไทย อ.เขื่องใน

อุบลราชธานี 23.โรงเรียนผู้สูงอายทุต.เขื่องใน 30 อบต.บ้านไทย อ.เขื่องใน

อุบลราชธานี 24.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.บ้านไทย 30 อบต.บ้านไทย อ.เขื่องใน

อุบลราชธานี 25.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.โพธิ์ไทร  * 30 อบต.โพธิ์ไทร
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ล ำดับ จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปีทีเ่ริ่ม

 ด ำเนินกำร

จ ำนวน

นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

พ้ืนที่ที่มกีำรจัดตัง้โรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ

1 133อุบลราชธานี 26.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.ส าโรง 30 อบต.ส าโรง

อุบลราชธานี 27.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.กุดข้ำวปุน้ * 30 ทต.กุดข้าวปุน้

อุบลราชธานี 28.โรงเรียนผู้สูงอายหุนองทันน้ า 30 อบต.หนองทันน้ า

อุบลราชธานี 29.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.ไหล่ทุ่ง 30 อบต.ไหล่ทุ่ง

อุบลราชธานี 30.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.หัวฝ้ายพัฒนา 30 อบต.หัวฝ้ายพัฒนา

อุบลราชธานี 31.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.สะพือ 30 อบต.สะพือ

อุบลราชธานี 32.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ตระการพืชผล 30 ทต.ตระการพืชผล

อุบลราชธานี 33.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.เกษม 30 อบต.เกษม

อุบลราชธานี 34.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.บ้านแดง 30 อบต.บ้านแดง

อุบลราชธานี 35.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.กุศกร 30 อบต.กุศกร

อุบลราชธานี 36.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.เมืองเดช 30 อบต.เมืองเดช

อุบลราชธานี 37.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.โพนงาม 30 ทต.โพนงาม

อุบลราชธานี 38.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.แก้ง 30 อบต.แก้ง

อุบลราชธานี 39.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.ท่าโพธิ์ศรี 30 อบต.ท่าโพธิ์ศรี

อุบลราชธานี 40.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทม.เดชอุดม  * 30 ทม.เดชอุดม

อุบลราชธานี 41.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.หนองอ้ม  * 30 อบต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี 42.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.เทพวงศำ  * 30 ทต.เทพวงศา

อุบลราชธานี 43.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ขำมป้อม  * 30 ทต.ขามป้อม

อุบลราชธานี 44.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.เขมรำฐ  * 30 ทต.เขมราฐ

อุบลราชธานี 45.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.นาจะหลวย 30 ทต.นาจะหลวย

อุบลราชธานี 46.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.เหล่าบก 30 อบต.เหล่าบก

อุบลราชธานี 47.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.ห้วยข่า 30 อบต.ห้วยข่า

อุบลราชธานี 48.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.บ้านแมด 30 อบต.บ้านแมด

อุบลราชธานี 49.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.นาโพธิ์ 30 ทต.นาโพธิ์

อุบลราชธานี 50.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.หนองสะโน  * 30 อบต.หนองสะโน

อุบลราชธานี 51.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.บอน  * 30 อบต.บอน

อุบลราชธานี 52.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.บำ้นด่ำนโขงเจียม  * 30 ทต.บ้านด่านโขงเจยีม

อุบลราชธานี 53.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.ห้วยไผ่  * 30 อบต.ห้วยไผ่

อุบลราชธานี 54.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ตำเกำ  * 30 ทต.ตาเกา

อุบลราชธานี 55.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.น้ ำยืน  * 30 ทต.น้ ายนื

อุบลราชธานี 56.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ปทุม  * 30 ทต.ปทุม

อุบลราชธานี 57.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ขำมใหญ ่ * 30 ทต.ขามใหญ่

อุบลราชธานี 58.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.พังเคน  * 30 อบต.พังเคน

ยอดรวม 20 จังหวัด 765 54,492   

0

20 58

หมายเหต ุ        รปูดาว  เป็นพืน้ที ่ (ศพส.)

 เป็นพืน้ที ่ (ร.ร.ตน้แบบ 61)

*    เป็นพืน้ที ่(ศพอส.)


