
ล ำดบั จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปทีีเ่ริ่ม

ด ำเนินกำร

จ ำนวน
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สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

กรุงเทพ

มหานคร
1.โรงเรียนผู้สูงอำยุบ้ำนบำงแค 
(พ้ืนที่ ศพส.)

2559 66 ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดกิำรสังคม

ผู้สูงอำยุบำ้นบำงแค 

เลขที่ 813 ถนนเพชรเกษม กม.ที่ 11หมู่ 

15 แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ 

กรุงเทพมหานคร 10160

กรุงเทพ

มหานคร

2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ชมุชนก้ำวหน้ำ 

(รมิคลองลำดพรำ้ว) เขตหลักสี่

2559 30 ชุมชนก้าวหน้า ซ.แจ้งวฒันะ 6 เขตหลักส่ี

 กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพ

มหานคร

3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ชมุชนวัดไชยทศิ 

เขตบำงกอกน้อย  (รร.ตน้แบบ 61)

2559 60 วดัไชยทิศ แขวง บางขุนศรี เขต บางกอก

น้อย กรุงเทพมหานคร 10700

กรุงเทพ

มหานคร

4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ชมุชนดนิแดง เขตดนิแดง 

กรงุเทพมหำนคร (ศ.4)

2560 30 เลขที่ 4395  ถ.ประชาสงเคราะห ์ เขต

ดินแดง  กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพ

มหานคร

5.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข บญุมี ปุ

รุราชรังสรรค์ (ศ.7)

2560 40 209/1 ถนน นราธวิาสราชนครินทร์ แขวง

 ช่องนนทรี เขต ยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120

กรุงเทพ

มหานคร

6.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

หวัหมาก (ศ.35)

2560 30 ซอย รามค าแหง 40 ถนน รามค าแหง 

แขวง หวัหมาก เขต บางกะป ิ

กรุงเทพมหานคร 10240

กรุงเทพ

มหานคร

7.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข เขต

คลองเตย (ศ.41)

2560 30 เลขที่ 139 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย

 เขตคลองเตย กทม. 10250

กรุงเทพ

มหานคร

8.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข เขต

ลาดกระบงั (ศ.45)

2560 30 เลขที่  361 ม.4 ถ.เคหะชุมชนร่มเกล้า 

แขวงคลองสองต้นนุ่น  เขตลาดกระบงั 

กทม. 10520

กรุงเทพ

มหานคร

9.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข นาค

วชัระอุทิศ (ศ.48)

2560 30 เลขที่  40 ถนนเลียบคลองภาษเีจริญฝ่ัง

เหนือ  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 

กทม. 10162

กรุงเทพ

มหานคร

10.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข บงึกุ่ม 

(ศ.50)

2560 30 เลขที่  190  ม.1 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม

 เขตบงึกุ่ม  กทม.10240

กรุงเทพ

มหานคร

11.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข ล้อม-

พมิเสน ฟกัอุดมะ (ศ.58)

2561 48 ล้อม - พมิเสน ฟกัอุดม

51 หมู่ 9 ซอยสุขสวสัด์ิ 30 ถนนสุขสวสัด์ิ

 แขวงบางปะกอก กรุงเทพมหานคร 

10140กรุงเทพ

มหานคร

12.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ทัศน์เอี่ยม (ศ.54)

2560 50 410 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร 10140

กรุงเทพ

มหานคร

13.โรงเรียนผู้สูงอายุ  ศูนย์บริการสาธารณสุข 

สามเสนนอก (ศ.52)

2561 30

กรุงเทพ

มหานคร

14.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข โพธิ์ศรี

 (ศ.34)

2561 40

กรุงเทพ

มหานคร

15.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข ดวง

รัชฎ ์(ศ.62)

2561 30 เลขที่ 68 ซ.ศาลธนบรีุ 17 แยก 5 ถ.สาย

ศาลธนบรีุ แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ 

กทม. 10160

กรุงเทพ

มหานคร

16.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

บางเขน (ศ.24)

2561 30 เลขที่ 62 พหลโยธนิ 24 แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กทม. 10900

พ้ืนทีท่ีม่กีำรจดัตั้งโรงเรียนผู้สงูอำยุ
ภำคกลำง
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17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุชมุชนวัดมณฑป (ตลิ่งชนั) 2561 30

กรุงเทพ

มหานคร

18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ บำงขนุเทยีน 2561 30

กรุงเทพ

มหานคร

19.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุขทับ

เจริญ (ศ.56)

2561 40 ทับเจริญ

เลขที่ 43/1 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ ซอย

นวลจันทร์ แขวงบงึกุ่ม  เขตบงึกุ่ม กทม. 

10230

กรุงเทพ

มหานคร

20.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

สุขุมวทิ (ศ.10)

2561 30 เลขที่ 722 ซอยสุขุมวทิ 30         แขวง

คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

10110

กรุงเทพ

มหานคร

21.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุขราษฎร์

บรูณะ (ศ.39)

2561 48 ราษฏร์บรูณะ 46 ถนนราษฎร์บรูณะ

แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

กรุงเทพ

มหานคร

22.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข เอิบ-

จิตร ทังสุบตุร (ศ.31)

2561 30  เอิบ-จิตร ทังสุบตุร

252 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ 

เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

กรุงเทพ

มหานคร

23.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข วดัไผ่

ตัน (ศ.51)

2561 50  วดัไผ่ตัน ซอย พหลโยธนิ 15 ถนน 

พหลโยธนิ แขวง สามเสนใน เขต พญาไท

 กรุงเทพมหานคร 10400

กรุงเทพ

มหานคร

24.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข วงศ์

สวา่ง (ศ.19)

2561 30 วงศ์สวา่ง ถนน วงศ์สวา่ง แขวง วงศ์สวา่ง 

เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

กรุงเทพ

มหานคร

25.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

สะพานมอญ (ศ.1)

2561 30  เลขที่ 3-5 ถ. เจริญกรุง วงับรูพาภริมย์ 

พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

กรุงเทพ

มหานคร

26..โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข ราช

ปรารถ (ใหม่) (ศ.2)

2561 30 เลขที่ 507 ถ. เพชรบรีุตัดใหม ่แขวง

มักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

10400

กรุงเทพ

มหานคร

27.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข บางซ่ือ

 (ศ.3)

2561 30 เลขที่ 596 ถ. เตชะวณิช แขวงบางซ่ือ 

เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

กรุงเทพ

มหานคร

28. โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

จุฬาลงกรณ์ (ศ.5)

2561 30 เลขที่  344  ซอยจุฬาลงกรณ์22  แขวงวงั

ใหม่  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร  

10330

กรุงเทพ

มหานคร

29. โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุขทวี

วฒันา (ศ.67)

2561 30 เลขที่  3 ถนนอุทยาน  แขวงทววีฒันา  

เขตทววีฒันา กทม.

กรุงเทพ

มหานคร

30.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุขสโมสร

วฒันธรรมหญิง (ศ.6)

2561 30 เลขที่ 426  ถนนพษิณุโลก  แขวงส่ีแยก

มหานาค  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  

10300

กรุงเทพ

มหานคร

31.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุขบญุรอด

 รุ่งเรือง (ศ.8)

2561 30 เลขที่ 23 ซอยอุดมสุข 18 ถนนสุขมวทิ 

103 แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260
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32.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ประชาธปิไตย (ศ.9)

2561 30 เลขที่ 257/1 ถนนวสุิทธกิษตัริย์ แขวง

บางขุนพรหม เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 10200

กรุงเทพ

มหานคร

33. โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ประดิพนัธ ์(ศ.11)

2561 30 เลขที่ 51/13  ซ.ประดิพทัธ ์ 7  ถ.

ประดิพทัธ ์ แขวงสามเสนใน  เขตพญา

ไท  กทม.  10400

กรุงเทพ

มหานคร

34.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุขแก้ว สี

บญุเรือง (ศ.14)

2561 30 เลขที่ 21  ซ.จันทร์  42  ถ.จันทร์  แขวง

พระยาไกร  เขตบางคอแหลม  กทม.  

10120

กรุงเทพ

มหานคร

35.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข จันทร์

เที่ยง เนตรวเิศษ (ศ.12)

2561 30 เลขที่ 860/37  ซ.ประดู่  40  ถ.เจริญกรุง

 107 แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม 

กทม.10120

กรุงเทพ

มหานคร

36.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข ไมตรี 

วานิช (ศ.13)

2561 30 เลขที่ 527  ซ.อาเนี้ยเก็ง  ถ.ทรงวาด  

แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพนัธวงศ์  กทม.  

10100

กรุงเทพ

มหานคร

37.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ลาดพร้าว (ศ.15)

2561 30 เลขที่ 179/1  ซ.ลาดพร้าว  41  ถ.

ลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตหว้ย

ขวาง  กทม.  10310

กรุงเทพ

มหานคร

38.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข ลุมพนิี 

(ศ.16)

2561 30 เลขที่ 162/82  ซ.ปลูกจิต  ถ.พระราม  4 

 แขวงลุมพนิี  เขตปทุมวนั  กทม.  10330

กรุงเทพ

มหานคร

39.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุขประชา

นิเวศน์ (ศ.17)

2561 30 หมู่บา้นประชานิเวศน์ 1  ถ.เทศบาล

สงเคราะห ์ แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  

กทม. 10900

กรุงเทพ

มหานคร

40.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

มงคล วอน วงัตาล (ศ.18)

2561 30 เลขที่ 863/2  ซ.วดัไผ่เงิน  ถ.จันทร์  

แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กทม.

10120

กรุงเทพ

มหานคร

41.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข

ธนาคารนครหลวงไทย (ศ.20)

2561 30 เลขที่  29/1  ซ.เฉลิมเขต  2  ถ.พลับ

พลาไชย  แขวงเทพศิรินทร์  เขตปอ้ม

ปรามศัตรูพา่ย  กทม.  10100

กรุงเทพ

มหานคร

42.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข วดั

ธาตุทองทอง (ศ.21)

2561 30 เลขที่  214  ถนนสุขุมวทิ  (ภายใน

วดัธาตุทอง)  แขวงพระโขนงเหนือ  เขต

วฒันา  กทม.  10110

กรุงเทพ

มหานคร

43.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข วดั

ปากบอ่ (ศ.22)

2561 30 เลขที่  235  ซ.อ่อนนุช  35  

แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กทม. 

10250

กรุงเทพ

มหานคร

44.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข ส่ีพระ

ยา (ศ.23)

2561 30 เลขที่  383/4  ถ.ส่ีพระยา  

แขวงส่ีพระยา  เขตบางรัก  กทม.  10500

กรุงเทพ

มหานคร

45.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุขหว้ย

ขวาง (ศ.25)

2561 30 เลขที่   2  ถ.ประชาอุทิศ  

แขวงหว้ยขวาง  เขตหว้ยขวาง  กทม. 

10310
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ล ำดบั จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปทีีเ่ริ่ม

ด ำเนินกำร

จ ำนวน

นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

พ้ืนทีท่ีม่กีำรจดัตั้งโรงเรียนผู้สงูอำยุ
ภำคกลำง

กรุงเทพ

มหานคร

46.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุขเจ้าคุณ

พระประยุรวงศ์ (ศ.26)

2561 30 ถนนสายเทศบาลสาย  1  แขวงวดั

กัลยาณ์  เขตธนบรีุ  กทม.  10600

กรุงเทพ

มหานคร

47.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข จันทร์

 ฉิมไพบลูย์ (ศ.27)

2561 30 เลขที่  359  ถ.เทอดไท  แขวงบางยี่เรือ  

เขตธนบรีุ  กทม.  10600

กรุงเทพ

มหานคร

48.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุง

ธนบรีุ (ศ.28)

2561 30 เลขที่  124/16  ถ.กรุงธนบรีุ  แขวง

บางล าภลู่าง  เขตคลองสาน  กทม.  

10600กรุงเทพ

มหานคร

49.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุขช่วง นุช

เนตร (ศ.29)

2561 30 เลขที่  27/21  ริมถนนวฒุากาศ  49  

แขวงบา้งค้อ  เขตจอมทอง  กทม.  10150

กรุงเทพ

มหานคร

50.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุขวดัเจ้า

อาม (ศ.30)

2561 30 เลขที่  164/79  ซ.กิตติชัย  ถ.บางขุน

นนท์  แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอก

น้อย กทม. 10700

กรุงเทพ

มหานคร

51.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข มาริษ 

ตินตมุสิก (ศ.32)

2561 30 เลขที่  91  ซ.สุขุมวทิ  64/1  แขวงบาง

จาก  เขตพระโขนง  กทม. 10260

กรุงเทพ

มหานคร

52.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข วดั

พงส์รัตนาราม (ศ.33)

2561 30 เลขที่  127 ซ.วงัเดิม ถ.วงัเดิม แขวงวดั

อรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600

กรุงเทพ

มหานคร

53.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข บคุคโล

 (ศ.36)

2561 30 เลขที่  779/2  เชิงสะพานเจริญนภร  8  

ถ.เจริญนคร  แขวงดาวคะนอง  เขต

ธนบรีุ  กทม. 10600

กรุงเทพ

มหานคร

54.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา (ศ.37)

2561 30 เลขที่  2044  ถ.พฒันาการ  แขวงสวน

หลวง  เขตสวนหลวง  กทม. 10250

กรุงเทพ

มหานคร

55.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข จี๊ด 

ทองค า บ าเพญ็ (ศ.38)

2561 30 เลขที่  72  ส่ีแยกเกียกกาย  ถนนทหาร  

แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กทม.

10300

กรุงเทพ

มหานคร

56.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข บางแค

 (ศ.40)

2561 30 เลขที่  578  ซ.เพชรเกษม 90 ถ.เพชร

เกษม แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  

กทม. 10160

กรุงเทพ

มหานคร

57.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข ถนอม

 ทองสิมา (ศ.42)

2561 30  เลขที ่ 121 หลังเขตบางขุนเทียน เลขที่ 

 1  ซ.พระรามที ่ 2  ซ.  54  แขวงแสม

ด า  เขตบางขุนเทียน  กทม.  10150

กรุงเทพ

มหานคร

58.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข มีนบรีุ 

(ศ.43)

2561 30 เลขที่  39  หมู่  1  ถนนสีหบรุานุกิจ

แขวงมีนบรีุ  เขตมีนบรีุ  กทม. 10510

กรุงเทพ

มหานคร

59.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข ล าผักชี

 หนองจอก (ศ.44)

2561 30 เลขที่  96/5  ม.9  ถ.สุวนิทวงศ์  ล าผักช ี

 หนองจอก กรุงเทพฯ 10530

กรุงเทพ

มหานคร

60.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข ร่ม

เกล้า ลาดกระบงั (ศ.45)

2560 30 เลขที่  361 ม.4 ถ.เคหะชุมชนร่มเกล้า  

แขวงคลองสองต้นนุ่น  เขตลาดกระบงั 

กทม. 10520

กรุงเทพ

มหานคร

61.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข กัน

ตารัติอุทิศ (ศ.46)

2561 30 เลขที่  523/2  แขวงลาดกระบงั  เขต

ลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520

กรุงเทพ

มหานคร

62.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข คลอง

ขวาง (ศ.47)

2561 30 เลขที่  28  ซอยบางแวก 92 แขวงคลอง

ขวาง  เขตภาษเีจริญ กทม. 10160
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ล ำดบั จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปทีีเ่ริ่ม

ด ำเนินกำร

จ ำนวน

นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

พ้ืนทีท่ีม่กีำรจดัตั้งโรงเรียนผู้สงูอำยุ
ภำคกลำง

กรุงเทพ

มหานคร

63.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข วดั

ชัยพฤกษมาลา (ศ.49)

2561 30 เลขที่  7/2  หมู่ 4  แขวงตล่ิงชัน  เขต

ตล่ิงชัน กทม. 10170

กรุงเทพ

มหานคร

64.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข ทุ่ง

สองหอ้ง (ศ.53)

2560 30 หมู่บา้นการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง  หมู่  

2 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขต

หลักส่ี กทม.10210

กรุงเทพ

มหานคร

65.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข เตชะ

สัมพนัธ ์(ศ.55)

2561 30 เลขที่  27/4  ซอย 48 ถนนพระราม 3 

แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กทม. 

10120

กรุงเทพ

มหานคร

66.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข บญุ

เรือง ล้ าเลิศ (ศ.57)

2561 30 เลขที่  226  หมู่  5  ถ.เฉลิมพระเกียรติ 

ร.9  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กทม.

 10250

กรุงเทพ

มหานคร

67.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข ทุ่งครุ 

(ศ.59)

2561 30 เลขที่ 46 ซอยประชาอุทิศ 90 ถนน

ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 

10140

กรุงเทพ

มหานคร

68.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข  

รสสุคนธ ์มโนชญากร (ศ.60)

2561 30 เลขที่  60 ม.4 ถนนสรงประภา  แขวง

ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210

กรุงเทพ

มหานคร

69.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

สังวาล ทัสนารมย์ (ศ.61)

2561 30 เลขที่  19/5 หมู่ 3 ถนนสายไหม ซ.สาย

ไหม 34 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.

 10220

กรุงเทพ

มหานคร

70.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

สมาคมแต้จิ๋วฯ (ศ.63)

2561 30 เลขที่  1/1 ถ.เย็นจิตร์  12  แขวงทุ่งวดั

ดอน เขตสาทร  กทม. 10120

กรุงเทพ

มหานคร

71.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

คลองสามวา (ศ.64)

2561 30 เลขที่  1 ซ.เลียบคลองสอง 10 ถนนเลียบ

คลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 

กทม. 10510

กรุงเทพ

มหานคร

72.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

รักษาศุข บางบอน (ศ.65)

2561 30 เลขที่ 3  ซ.เอกชัย 121 ถ.เอกชัย แขวง

บางบอน เขตบางบอน กทม. 10150

กรุงเทพ

มหานคร

73.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ต าหนักพระกวนอิม (ศ.66)

2561 30 เลขที่  4/98 ซ.โชคชัย 4 แยก 39 หมู่ 10

 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 

10230

กรุงเทพ

มหานคร

74.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

สะพานสูง (ศ.68)

2561 30 เลขที่ 1 ซ.รามค าแหง 118 แยก 33 

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 

10240กรุงเทพ

มหานคร

75.โรงเรยีนผู้สูงอำยุยำนนำวำ 2561 30

กรุงเทพ

มหานคร

76.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเขตสำยไหม 2561 60  ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธปิตัย์14 

ถนนเพิม่สิน แขวง สายไหม เขต สายไหม

 กรุงเทพมหานคร 10220

กรุงเทพ

มหานคร

77.โรงเรียนคลังปญัญาเลิศอุบล 4

(อยู่ระหวา่งการจัดต้ัง)

30 37/362 ชุมชนเลศอุบล 4 ถ.นาคนิวาส 45

แยก 14-13-5 แขวงลาดพร้าว เขต

ลาดพร้าว

กทม. 10230
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ภำคกลำง

กรุงเทพ

มหานคร

78.โรงเรียนผู้สูงอายุมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

(มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ด าเนินการขับเคล่ือน)

30

กาญจนบรีุ 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ 

เทศบำลต ำบลพระแทน่ล ำพระยำ *

04-Dec-57 100 ทต.พระแท่นล าพระยา

กาญจนบรีุ 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลหนองลำน * 31-Jul-56 140 วดัหนองไม้แก่น ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบรีุ

กาญจนบรีุ 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุชมรมผู้สูงอำยุ 

ต ำบลดอนชะเอม *

2559 30 111 หมู่ที่ 6 ถ.ท่าไม้-ตะคร้ าเอน 

ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบรีุ

กาญจนบรีุ 4.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลสนามแย้ 15-Oct-57 70 หมู่ 2 ต าบลสนามแย้ อ าเภอท่ามะกา 

จังหวดั กาญจนบรีุ 70190

กาญจนบรีุ 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลบอ่พลอย * 15-Oct-62 60 เทศบาลต าบลบอ่พลอย

กาญจนบรีุ 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ไทรโยค *
(โรงเรยีนไทรโยควัยเก๋ำ)

26-Jun-60 70 ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ ทต.ไทรโยค อ.ไทรโยค

กาญจนบรีุ 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.หลุมรงั *

(ร.ร.ตน้แบบ 61)

01-Jun-61 60 ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุต าบลหลุมรัง

ต าบลหลุมรัง อ าเภอบอ่พลอย 

จังหวดักาญจนบรีุ   71160

กาญจนบรีุ 8.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลหนองโรง 15 พ.ค. 60 60 อบต.หนองโรง

กาญจนบรีุ 9.โรงเรียนผู้สุงอายุ เทศบาลต าบลลาดหญ้า Jun-61 100 ศาลาเอนกประสงค์วดัทุ่งลาดหญ้า 

ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ

กาญจนบรีุ 10.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.พงตกึ  * Feb-61 60 โรงเรียนเกียรติวธันเวคิน 1 (อาคารภายใน)

วดัปากบาง ต.พงตึก อ.ท่ามะกา

กาญจนบรีุ 11.โรงเรียนผู้สุงอายุ อบต.ดอนแสลบ 09-Apr-62 80 หอ้งประชุม อบต.ดอนแสลบ ต.ดอนแส

ลบ 

อ.หว้ยกระเจากาญจนบรีุ 12.โรงเรยีนผู้สุงอำยุเทศบำลต ำบลลูกแก * Nov-60 90 ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลลูกแก 

(อาคาร)กาญจนบรีุ 13.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.หนองปลิง 13-Nov-61 54 หอ้งประชุม อบต.หนองปลิง

กาญจนบรีุ 14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลหนองขำว  * 03-May-62 60 ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติหนองขาว 

เทศบาลหนองขาว

กาญจนบรีุ 15.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.แสนตอ * 15-May-60 60 ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุแสนตอ ต.แสนตอ อ.ท่า

มะกากาญจนบรีุ 16.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลตลำดเขต * 04-Apr-61 70 ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ ทต.ตลาดเขต

กาญจนบรีุ 17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลสระลงเรอื * 23-Feb-61 80 ศาลาเอนกประสงค์วดัสระลงเรือ

กาญจนบรีุ 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลทำ่ไม ้* 50 ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ ทต.ท่าไม้

กาญจนบรีุ 19.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.แก่งเสี้ยน  * 24-Jul-61 60 อบต.แก่งเส้ียน
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กาญจนบรีุ 20.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.ปรงัเผล *  มิ.ย. 61 60 ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ปรังเผล

กาญจนบรีุ 21.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.ทุง่สมอ * Jul-60 76 ศาลาการเปรียญวดัทุ่งสมอ

กาญจนบรีุ 22.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.เขาน้อย Nov-61 40 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย

กาญจนบรีุ 23.สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวดักาญจนบรีุ Apr-60 100 ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 

(ข้างศาลากลางจังหวดักาญจนบรีุ)

กาญจนบรีุ 24.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลแก่งเสี้ยน * 09-Jul-62 50 ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ ทต.แก่งเส้ียน

กาญจนบรีุ 25.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ท่าเสา 21-Aug-62 50 ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ท่าเสา ต.ท่าเสา 

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ

กาญจนบรีุ 26.อบต.บา้นเก่า 01-Mar-62 75 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเก่า

กาญจนบรีุ 27.ทต.พนมทวน 02-Jun-60 60 เทศบาลต าบลพนมทวน

จันทบรีุ 1.โรงเรียนผู้สูงอายุ หนองชิ่มบา้นฉัน 2558 30 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

จันทบรีุ 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลวังใหม ่* 2557 30 ศพอส.ต.วงัใหม่ อ.นายายอาม

จันทบรีุ 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลทำ่หลวง * 2543 30 บา้นท่าหลวงบน หมู่ 5

จันทบรีุ 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลปำกน้ ำแหลมสิงห ์* 2560 166 โรงเรียนวดัท่าเขา

จันทบรีุ 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลยำยอำม * 20 ต.ค. 59 65 ด้านหลังอาคาร ทต.นายายอาม

จันทบรีุ 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลเกำะขวำง * 1 ม.ค. 58 150 เทศบาลต าบลเกาะขวาง อ.เมือง

จันทบรีุ 7.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลสนามไชย 26 เม.ย. 60 30 เทศบาลต าบลสนามไชย อ.นายายอาม

จันทบรีุ

จันทบรีุ 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ คลองใหญ ่* 554 วดัมหาคงคาราม (วดัคลองใหญ่)

ศพอส.คลองใหญ่ อ.โปง่น้ าร้อน

จันทบรีุ 9.โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลพลับพลา 30 ทต.พลับพลา

จันทบรีุ 10.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นายายอาม 30 อบต.นายายอาม

จันทบรีุ 11.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลค่ำยเนินวง 

(รร.ตน้แบบ 2561)

59 อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

ค่ายเนินวง (หลังเก่า) 

ต.ค่ายเนินวง อ.เมือง จ.จันทบรีุ

จันทบรีุ 12.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลวงัโตนด 14 เม.ย. 60 25 รพ.สต.วงัโตนด

จันทบรีุ 13.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลสระเก้า 3 พ.ย. 59 44 อบต.บางสระเก้า

จันทบรีุ 14.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลช้างข้าม 4 พ.ค. 60 60 ทต.ช้างข้าม

จันทบรีุ 15.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายขาว 29 ก.ย. 60 96 อบต.ทรายขาว 6 ม.1 ต.ทรายขาว อ.

สอยดาว จ.จันทบรีุ

จันทบรีุ 16.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.กระแจะ 28 มิ.ย. 60 34 อบต.กระแจะ

จันทบรีุ 17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทม.ทำ่ชำ้ง  * 27 มิ.ย. 61 81 40/8 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบรีุ

จันทบรีุ 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลบำงกะไชย * 30 ศพอส. ต.บางกะไชย
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ภำคกลำง

จันทบรีุ 19.สมำคมชมรมผู้สูงอำยุ ต ำบลเขำวงกต * ต.ค. 61 50 ม.1 ต.เขาวงกต

จันทบรีุ 20.เทศบาลเมืองขลุง 2 พ.ค. 61 95 อาคารหอประชุมอเนกประสงค์     (ชั้น

ล่าง)จันทบรีุ 21.โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ทับไทร ก.พ. 61 50 ศูนย์สามวยับา้นดงจิก

จันทบรีุ 22.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลสะตอน 7 มิ.ย. 61 60 อบต.สะตอน

จันทบรีุ 23.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลจันทนิมติ * 30 ศูนย์การเรียนรู้และขยายผลอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลจันทนิมิต 

เลขที่ 110/8 ม.9 ต.จันทนิมิต อ.เมือง

จันทบรีุ 22000

จันทบรีุ 24.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลปถัว ี* 25 ธ.ค. 60 50 ทต.ปถัว ี49 หมู่ 5 ต.ปถัว ีอ.มะขาม จ.

จันทบรีุ

ฉะเชิงเทรา 1.โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลพนมสารคาม 30 7/7 ถนนแก้วสุกร ต าบลพนมสารคาม 

อ าเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

ฉะเชิงเทรา 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล

ทำ่ไข ่(ร.ร.ตน้แบบ 61)

58 โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลคลองนครเน่ืองเขตวิทยำ

  *

04-10-61 48 อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลคลองหลวงแพ่ง 30 อบต.คลองหลวงแพง่ ต.คลองหลวงแพง่

อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลเสมด็ใต ้* 60 สนง.อบต.เสม็ดใต้ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า 

จ.ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลบำงปะกงพรหม

เทพรงัสรรค์

30 สนง.ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ 

ต.บางปะกง อ.บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลทำ่ตะเกียบ * 30 สนง.อบต.ท่าตะเกียบ ต.ท่าตะเกียบ 

อ.ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลลำดกระทงิ 24-Mar-64 57 ต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต

ฉะเชิงเทรา 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุวิสิฐกมลวำนิช 26-Mar-64 67 อาคารวสิิฐกมลวณิช ต าบลบางขนาก 

อ าเภอบางน้ าเปร้ียว

ฉะเชิงเทรา 10.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ "พรหมเทพชรำบำล" 01-Mar-64 70 ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ 19 ม.16

 ต.บางปะกง อ.บาปะกง 24130

ฉะเชิงเทรา 11.โรงเรยีนผู้สูงวัยบำงไผ่วัฒนำ 01-Sep-61 80 อบต.บางไผ่ อ.เมือง

ฉะเชิงเทรา 12.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลเทพรำช 10-Jul-62 36 อาคารท่องเที่ยว ทต.เทพราช

ฉะเชิงเทรา 13.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนองแหน * 11-Nov-58 30 ชมรผู้สูงอายุต าบลหนองแหน เลขที่ 134 

ม.13 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา 14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลสิบเอ็ดศอก * 05-Dec-59 78 อบต.สิบเอ็ดคอก
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ฉะเชิงเทรา 15.โรงเรยีนผู้ต ำบลคลองขดุ /2/2564 30 อบต.คลองยขุด

ฉะเชิงเทรา 16.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.หนองจอก /6/61 20 39 ม.7อบต.หนองจอก ต.หนองจอก อ.

บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 17.โรงเรยีนต ำบลหนองไมแ้ก่น 07-Feb-63 40 รพ.สต.หนองไม้แก่น / อบต.หนองไม้แก่น

ฉะเชิงเทรา 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ "บำนไมรู่้โรย" /2554 40 ศ.พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุและผู้พกิาร

 ทต.พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา 19.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลโสธร /2/63 อบต.โสธร กองสวสัดิการสังคม

ฉะเชิงเทรา 20.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.บำงปะกง 24-Mar-62 70 อาคารศูนย์การเรียนรู้วถิีชุมชนต าบลบาง

ปะกง

ฉะเชิงเทรา 21.โรงเรยีนผู้สูงอำยุทต.เมอืงฉะเชงิเทรำ 13-Feb-63 110 ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา กอง

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม / กอง

สวสัดิการและสังคมฉะเชิงเทรา 22.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลลำดกระทงิ 09-Apr-64 69 อบต.ลาดกระทิง ม.2 ต.ลาดกระทิง อ.

สนามชัยเขต

ฉะเชิงเทรา 23.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบงึน้ ำรกัษ์ * 11-04-59 30 อบต.บงึน้ ารักษ ์ต.บงึน้ ารักษ ์อ.วงัน้ า

เปร้ียว

ชลบรีุ 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลเมอืงหนองปรอื 

 (สวนปำ่-บำ้นล่ำง)

2559 30 ศาลาเรือนไทย (เทศบาลเมืองหนองปรือ) 

อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ

ชลบรีุ 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลบำ้นบงึ * 2558 30 เทศบาลต าบลบา้นบงึ

ชลบรีุ 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุ บำงละมุง 
(พ้ืนที่ ศพส.)

2559 30 ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดกิำรสังคม

ผู้สูงอำยุบำ้นบำงละมงุ

เลขที่ 40 หมู่ 4 ถนนสุขุมวทิ ต าบลบาง

ละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวดัชลบรีุ 

20150

ชลบรีุ 4.โรงเรียนผู้สูงอายุ หนองต าลึง มี.ค 2560 30 199 หมู่ 3, ถนนสุขประยูร, ต าบลหนอง

ต าลึง อ าเภอพานทอง จังหวดัชลบรีุ, 

20160

ชลบรีุ 5.โรงเรียนผู้สูงอายุ ชุมชนบา้นไร่หนึ่ง (สถ.) 30 ศาลาประชาคมชุมชนบา้นไร่หนึ่ง อ.ศรี

ราชา จ.ชลบรีุ

ชลบรีุ 6.โรงเรียนผู้สูงอายุ บา้นหนองยาง (สถ.) 30 รพ.สต.บา้นหนองยาง อบต.หนองบอนแดง

ชลบรีุ 7.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.หน้าพระธาตุ 30 อบต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม

ชลบรีุ 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลพลูตำหลวง *

(ร.ร.ตน้แบบ 61)

100 26 หมู่ที่ 2 ต าบลพลูตาหลวง 

อ าเภอสัตหบี จังหวดัชลบรีุ 20180

ชลบรีุ 9.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบางพระ 30

ชลบรีุ 10.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองใหญ่ 2560 30

ชัยนาท 1.โรงเรียนผู้สูงอายุ บา้นวงัยาง 2555 50 301 ม.5 บา้นวงัยาง ต.ชัยนาท อ.เมือง 

จ.ชัยนาท

234

5 10

86

หมายเหต ุ     รปูดาว  เป็นพืน้ที ่ (ศพส.) 

 เป็นพืน้ที ่ (ร.ร.ตน้แบบ 61)

*    เป็นพืน้ที ่(ศพอส.)



ล ำดบั จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปทีีเ่ริ่ม

ด ำเนินกำร

จ ำนวน

นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

พ้ืนทีท่ีม่กีำรจดัตั้งโรงเรียนผู้สงูอำยุ
ภำคกลำง

ชัยนาท 2.โรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุขผู้สูงอายุบา้นศรีพฒันา 2556 30 สถานีอนามัยต าบลกุดจอก ต.กุดจอก 

อ.หนองมะโมง 

ชัยนาท 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ 

สรำ้งสุขผู้สูงอำยุต ำบลหว้ยงู *
2559 90 ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ ต าบลหว้ยงู

ชัยนาท 4.โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลโพนางด าตก 30 ส านักงานเทศบาลต าบลโพนางด าตก

ชัยนาท 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ บำ้นกล้วยสำมคัคี * 26 พ.ค.60 84 ศพอส.ต าบลบา้นกล้วย

ชัยนาท 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลวังตะเคียน    

 (รร.ตน้แบบ 2561)

     ม.ค.60        

(ม.ค. 61 - ก.ย. 61)

62 เทศบาลต าบลวงัตะเคียน ต.วงัตะเคียน 

อ.หนองมะโมง

ชัยนาท 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลบอ่แร ่* 11 มิ.ย.58 60 วดับอ่แร่ หมู่ 1 บา้นบอ่แร่ ต.บอ่แร่ อ.วดั

สิงห์

ชัยนาท 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลวัดสิงห์ 2 มิ.ย.60 40 เทศบาลต าบลวดัสิงห์

7 ตราด 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.ประณตี * (สถ.) 370 อบต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด

ตราด 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุดำ่นชมุพล 

(ร.ร.ตน้แบบ 61) *

2560 61 อาคารผู้สูงอายุต าบลด่านชุมพล 

หมู่ที่ 1 ต.ด่านชุมพล อ.บอ่ไร่ จ.ตราด

ตราด 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุทำ่พรกิเนินทรำย 2561 30 ต.ท่าพริก  อ.เมือง จ.ตราด

นครนายก 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลหนองแสง *

(รร.ตน้แบบ 2561)

09 ม.ค. 60 51 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

หนองหวัลิงใน 

หมู่ 3 บา้นหนองหวัลิงใน, ต าบลหนอง

แสง อ าเเภอปากพลี จังหวดันครนายก, 

26130นครนายก 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.พระอำจำรย์ * 24 ส.ค. 59 20 อบต.พระอาจารย์

นครนายก 3.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลดงละคร 16 พ.ค. 60 40 อบต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

นครนายก 4.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลชุมพล 10 ก.ค. 59 60 รพ.สต.บา้นท านบ อบต.ชุมพล

อ.องครักษ ์จ.นครนายก

นครนายก 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลบำงสมบรูณ ์*  ม.ค. 60 239 อบต.บางสมบรูณ์

นครนายก 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลวังกระโจน * /2563 40 อบต.วงักระโจน

นครนายก 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลสำรกิำ /2563 40 อบต.สาลิกา

นครนายก 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลทรำยมลู (รร.พฤฒ

วิชชำลัยทรำยมลู)

26-Nov-63 70 อบต.ทรายมูล

นครนายก 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลคลองใหญ่ /2563 30 อบต.คอลงใหญ่

นครนายก 10.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลปำกพลี /2563 30 อบต.ปากพลี

นครนายก 11.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลทำ่ชำ้ง (ทำ่คเชนทร์) 09-Jan-62 50 อบต.ท่าช้าง

นครนายห 12.โรงเรยีนผู้สูงอ่ำยุเทศบำลต ำบลทำ่ชำ้ง 01-Apr-62 40 เทศบาลต าบลท่าช้าง

นครนายก 13.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลโพธิ์แทน 01-Dec-63 30 อบต.โพธิ์แทน

นครนายก 14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลศรนีำวำ 01-Dec-63 60 อบต.ศรีนาวา

นครนายก 15.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลเขำพระ /2562 30 อบต.เขาพระ

นครนายก 16.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลบำ้นนำ * /2563 25 เทศบาลต าบลบา้นนา

นครนายก 17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนิตัง้ /2563 30 อบต.หนิต้ัง
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หมายเหต ุ     รปูดาว  เป็นพืน้ที ่ (ศพส.) 

 เป็นพืน้ที ่ (ร.ร.ตน้แบบ 61)

*    เป็นพืน้ที ่(ศพอส.)



ล ำดบั จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปทีีเ่ริ่ม

ด ำเนินกำร

จ ำนวน

นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

พ้ืนทีท่ีม่กีำรจดัตั้งโรงเรียนผู้สงูอำยุ
ภำคกลำง

นครนายก 18.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลบา้นนา * 11-Jan-60 50 อบต.บา้นนา

นครปฐม 1.วทิยาลัยผู้สูงอายุ ต าบลบางเตย 2558 65 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย

 9/99 หมู่ 1 ต.บางเตย อ.สามพราน

นครปฐม 2.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลทุ่งขวาง 2558 40 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 6 

บา้นปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง 

อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม

นครปฐม 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลบำงระก ำ * 2559 36 ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ ต.บางระก า ต.บางระก า 

อ.บางเลน จ.นครปฐม

นครปฐม 4.โรงเรียนผู้สูงอายุ ฒ (ทอ-ผู้-เฒ่า) 2557 60 ศาลาเอนกประสงค์วดัทุ่งน้อย ต.แหลมบวั

  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

นครปฐม 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลยำยชำ            

(รร.ตน้แบบ 2561)*

พ.ย. 2560  -ก.ย. 

2561

102 อบต.ยายชา ต.ยายชา อ.สามพราน    

จ.นครปฐม

นครปฐม 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลสระสี่มมุ * 2560 20 ศพอส.สระส่ีมุม  อ.ก าแพงแสน

นครปฐม 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลกระทุม่ล้ม * 20 เม.ย.60 40 99 ม.1 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 

ศพอส.ทม.กระทุ่มล้ม

นครปฐม 8.โรงเรียนผู้สูงอายุ "วยัเก๋า" ง้ิวราย 18 เม.ย.60 40 ศาลาเอนกประสงค์ ม.3

นครปฐม 9.โรงเรียนผู้สูงอายุ พฒันาระบบดูแลผู้สูงอายุและ

พฒันาคุณภาพชีวติ ต าบลบางปลา

20 พ.ย.58 50 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปลา

นครปฐม 10.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลโคกพระเจดีย์ 23 พ.ค.60 37 1/1 ม.2 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี

นครปฐม 11.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลบางแก้วฟา้

(พระครูอนกุลพศิาลกิจอุปถัมภ)์

7 ก.พ.60 30 โรงเรียนวดับางพระ

นครปฐม 12.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต้นแบบชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.

บา้นตะโกสูง

1 เม.ย.60 60 รพสต.บา้นตะโกสูง

นครปฐม 13.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลล าลูกบวั 25 เม.ย.60 60 ศาลาประชาคม ม.4 ต.ล าลูกบวั อ.ดอนตูม

นครปฐม 14.โรงเรียนผู้สูงอายุวดับา้นยาง 35 วดับา้นยาง

นครปฐม 15.เทศบาลต าบลดอนยายหอม 50 รพ.สต.ดอนยายหอม 999 ม.1 ต.ดอน

ยายหอม

นคาปฐม 16.โรงเรียนผู้สูงอายุมาบแครุ่นใหญ่ใฝ่การศึกษา 46 รพ.สต.มาบแค 16/5 ม.10 ต.มาบแค

นครปฐม 17.โรงเรียนผู้สูงอายุสุขภาพดีนครปฐม 263 2 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์

นครปฐม 18.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลบางหลวง 128 รพ.สต.บางหลวง 15 ม.6

นครปฐม 19.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลขุนแก้ว 56 เทศบาลต าบลขุนแก้ว

นครปฐม 20.โรงเรียนผู้สูงอายุส.ว.ชะลอวยั 42 รพ.สต.บา้นหว้ยตะโก

นครปฐม 21.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนครชัยศรี 50 5/5 ม.5 นครชัยศรี

นครปฐม 22.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลร าเหย 60 วดัล าเหย ม.4

นครปฐม 23.โรงเรียนสร้างเสริมปญัญาผู้สูงวยัต าบลดอนรวก 63 อบต.ดอนลวก
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หมายเหต ุ     รปูดาว  เป็นพืน้ที ่ (ศพส.) 

 เป็นพืน้ที ่ (ร.ร.ตน้แบบ 61)
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ล ำดบั จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปทีีเ่ริ่ม

ด ำเนินกำร

จ ำนวน

นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

พ้ืนทีท่ีม่กีำรจดัตั้งโรงเรียนผู้สงูอำยุ
ภำคกลำง

นครปฐม 24.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลวงัน้ าเขียว 60 รพ.สต.วงัน้ าเขียว

นครปฐม 25.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลสระพฒันา 50 รพ.สต.สระพฒันา

นครปฐม 26.ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบ

องค์รวม

30 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

ก าแพงแสน

นนทบรีุ 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ดอกล ำดวนบำน * 2560 30 99/99 หมู่ที่ 5 ต าบลเสาธงหนิ 

อ าเภอบางใหญ่ จังหวดันนทบรีุ 11140

นนทบรีุ 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ตน้แบบประจ ำจังหวัดนนทบรุี

 *
ธนัวาคม 59 70 โรงเรียนศรีบณุยานนท์ อ.เมือง จ.นนทบรีุ

นนทบรีุ 3.โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจ าอ าเภอเมืองจังหวดั

นนทบรีุ

ธนัวาคม 59 70 โรงเรียนวดัลานนาบญุ อ.เมือง จ.นนทบรีุ

นนทบรีุ 4.โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจ าอ าเภอปากเกร็ด ธนัวาคม 59 50 โรงเรียนวดับอ่ (นันทวยิา) อ.ปากเกร็ด จ.

นนทบรีุ

นนทบรีุ 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ 

ประจ ำอ ำเภอบำงบวัทอง  

(รร.ตน้แบบ 2561) *

ธนัวาคม 59 60 โรงเรียนบางบวัทองราษฎร์บ ารุง 

อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ

นนทบรีุ 6.โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจ าอ าเภอบางใหญ่ ธนัวาคม 59 50 โรงเรียนวดัพกิุลเงิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ

นนทบรีุ 7.โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจ าเภอบางกรวย ธนัวาคม 59 60 โรงเรียนวดัชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ

นนทบรีุ 8.โรงเรียนผู้สูงอายุพฤฒิพลังล าโพ Mar-62 30 ชมรมผู้สูงอายุต าบลล าโพ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลล าโพ ส านักงานพฒันาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวดันนทบรีุ

นนทบรีุ 9.โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจ าอ าเภอไทรน้อย ธนัวาคม 59 60 โรงเรียนวดัไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ

ปทุมธานี 1.มหาวชิชาลัย บา้นกระแซงสานสุข / บา้นกระแซง 2558 30 55/10 ม.2 ต.บา้นกระแซง อ.เมือง 

จ.ปทุมธานี

ปทุมธานี 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ส ำนักงำนเทศบำล

นครรงัสิต (ร.ร. ตน้แบบ 61)

2557 65 ส านักงานเทศบาลรังสิตชั้น 11 ต.

ประชาธปิตัย์ อ.ธญับรีุ จ.ปทุมธานี 12130

ปทุมธานี 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุ จังหวัดปทุมธำนี (สพศ.) 2560 30 ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดกิำรสังคม

ผู้สูงอำยุจังหวัดปทมุธำนี 

9/1 หมู่ที่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต 

อ.ธญับรีุ จ.ปทุมธานี 12110

ปทุมธานี 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลเมอืงบงึยี่โถ * 30 ส านักงานเทศบาลเมืองบงึยี่โถ 1 หมู่ 1 

ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 3 ต าบลบงึ

ยี่โถ อ าเภอธญับรีุ จังหวดัปทุมธานี

ปทุมธานี 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลล ำลูกกำ * ม.ค.60 30 เทศบาลล าลูกกา อ.ล าลูกกา

ปทุมธานี 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบงึบำ * ส.ค. 61 25 ศพอส.บงึบา  อ.หนองเสือ

ปทุมธานี 7.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบางเด่ือ อ.เมือง

ปทุมธานี 8.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองเสือ 2 ก.ค 62 52 ทต.หนองเสือ อ.หนองเสือ

ประจวบ

คีรีขันธ์
1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ วิลัยวัยหวำน * 7 ก.ย. 59

17 พ.ค. 60

250

250

ศพอส.เทศบาลเมืองหวัหนิ  อ.หวัหนิ

ประจวบ

คีรีขันธ์

2.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลบา้นกรูด 2562 70 เทศบาลบา้นกรูด

ประจวบ

คีรีขันธ์
3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลไรเ่ก่ำ * 2559 30 ศพอส.ต าบลไร่เก่า
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ประจวบ

คีรีขันธ์
4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ รอ้ยตำ มหำลัย * 14 ก.พ. 60 50 ส านักงานเทศบาลต าบลปราณบรีุ เลขที่

11 หมู่3  ต าบลเขาน้อย  

อ าเภอปราณบรีุ  จังหวดัประจวบคีรีขันธ ์

 77120

ประจวบ

คีรีขันธ์

5.โรงเรยีนผู้อำยุสูง วิทยำลัยรอ้ยรวมใจวันรุ่นแรก

 *

28 มี.ค.60 100 เทศบาลต าบลไร่ใหม่

ประจวบ

คีรีขันธ์

6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อำวุโสวิทยำ ต.อ่ำวน้อย

(รร.ตน้แบบ 2561)

1 พ.ค. 60

8 มิ.ย. 60

50

58

ที่ท าการ อบต.อ่าวน้อย (หลังเก่า) 

อ.เมือง จ.ประจวบฯ

ประจวบคีรี

ขันธ์

7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลปำกน้ ำปรำณ * 17-Jun-62 50 312/41 ม.2 ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบรีุ

ประจวบคีรี

ขันธ์

8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหว้ยสัตว์ใหญ ่* 01-Jan-60 70 องค์การบริหารส่วนต าบลลหว้ยสัตวใ์หญ่

ประจวบคีรี

ขันธ์

9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบงึนคร 21-Jan-64 30 อาคารอเนกประสงค์ต าบลบงึนคร

ประจวบคีรี

ขันธ์

10.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลเกำะหลัก * 11-Jul-61 84 อบต.เกาะหลัก

ประจวบคีรี

ขันธ์

11.โรงเรยีนผู้สูงำยุต ำบลเขำน้อย 01-Jan-63 70 ศาลาอเนกประสงค์ชุมชน

ประจวบคีรี

ขันธ์

12.โรงเรยีนเขำล้ำนวิทยำ * 07-Aug-61 30 ศพอส.เขาล้าน

ประจวบคีรี

ขันธ์

13.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนิเหล้กไฟ 01-Feb-64 50 อบต.หนิเหล็กไฟ

ประจวบ

คีรีขันธ์

14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ พงศ์ประศำสน์สำนใจวัย

ผู้สูงอำยุ *

16 มิ.ย. 60 70 ที่ท าการ กศน.พงศ์ประศาสน์

ปราจีนบรีุ 1.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ดงขี้เหล็ก (สถ.) 30 อบต.ดงขี้เหล็ก

ปราจีนบรีุ 2.โรงเรียนผู้สูงอายุ วดัปา่ทรงคุณ 25 ก.พ.58 50 ศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน วดัปา่ทรง

คุณ ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ

ปราจีนบรีุ 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุ เฮือน เฮียน ฮู ้หมู ่เฮำ ชำวไทยพวน

 * 

(ศพอส.ดงกระทงยำม)

3 พ.ค. 59 20 อบต.ดงกระทงยาม ต.ดงกระทงยาม 

อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบรีุ

ปราจีนบรีุ 4.โรงเรียนผู้สุงอายุ ต าบลต าโตนด 2 ธ.ค. 59 76 อบต.ค าโตนด ต.ค าโตนด 

อ.ประจันคาม จ.ปราจีนบรีุ

ปราจีนบรีุ 5.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลนนทรี 12 ส.ค. 59 40 รพ.สต.นนทรี ต.นนทรี อ.กบนิทร์บรีุ 

จ.ปราจีนบรีุ

ปราจีนบรีุ 6.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลบางขาม 12 ส.ค. 59 50 รพ.สต.บางขาม ต.บางขาม อ.บา้นสร้าง 

จ.ปราจีนบรีุ

ปราจีนบรีุ 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลดงพระรำมสำมคัคี

(ร.ร.ตน้แบบ 61)

12 ส.ค. 59 30 19/5 หมู่ 4 บา้นดงตาแทน 

(วดัปา่ทรงคุณ) ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.

ปราจีนบรีุ

ปราจีนบรีุ 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลหนองแสง * 4 พ.ค. 60 30 อบต.หนองแสง ต.หนองแสง อ.ประจันต

คาม จ.ปราจีนบรีุ
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ปราจีนบรีุ 9.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลประจันตคาม 27 เม.ย. 60 30 อบต.ประจันตคาม ต.ประจันตคาม 

อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรีุ

พระนครศรี

อยุธยา

1.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บา้นช้าง 2559 อบต.บา้นช้าง อ.อุทัย จ.อยุธยา

พระนครศรี

อยุธยา
2.โรงเรียนผู้สูงอำยุวำสนะเวศม์ (ศพส.) 2559

30 ม.ค. 62

50 ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดกิำรสังคม 

ผู้สูงอำยุวำสนะเวศม ์

เลขที่ 200/11 หมู่ 2 ระหวา่ง กม.25-26 

ต าบลบอ่โพง อ าเภอนครหลวง จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา13260
พระนครศรี

อยุธยา

3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ 

เทศบำลต ำบลตลำดเกรยีบ *

(รร.ตน้แบบ 2561)

มี.ค 2560 30 ส านักงานเทศบาลต าบลตลาดเกรียบ  54

 หมู่ 5  ต.ตลาดเกรียบ 

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

พระนครศรี

อยุธยา

4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลล ำไทร  * 20 มี.ค. 60 50 อบต.ล าไทร อ.วงัน้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรี

อยุธยา

5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลสิงหนำท * 1 ม.ค. 59

พ.ค. 62

30 อบต.สิงหนาท อ.ลาดบวัหลวง

พระนครศรี

อยุธยา
6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลบำ้นแพรก * 2560 30 ศพอส.เทศบาลต าบลบา้นแพรก  อ.บา้น

แพรก

พระนครศรี

อยุธยา
7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลอุทยั * 2560 30 ศพอส.เทศบาลต าบลอุทัย  อ.อุทัย

พระนครศรี

อยุธยา
8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลพยอม * 2561 30 ศพอส.พยอม

พระนครศรี

อยุธยา

9.อบต.ดอนหญำ้นำง * 7 ก.พ. 62 50 อบต.หญ้านาง

พระนครศรี

อยุธยา

10.อบต.ทำ่หลวง * 7 ม.ค. 62 50 อบต.ท่าหลวง

พระนครศรี

อยุธยา

11.เทศบำลเมอืงอโยธยำ * 15 ม.ค. 62 50 เทศบาลเมืองอโยธยา

พระนครศรี

อยุธยา

12.อบต.บา้นโพธิ์ 12 ก.พ. 62 50 อบต.บา้นโพธิ์

พระนครศรี

อยุธยา

13.อบต.บา้นหลวง 3 ธ.ค. 61 50 อบต.บา้นหลวง

พระนครศรี

อยุธยา

14.อบต.บา้นปอ้ม 7 ธ.ค. 61 50 อบต.บา้นปอ้ม

พระนครศรี

อยุธยา

15.อบต.ดอนทอง 1 ธ.ค. 61 50 อบต.ดอนทอง

พระนครศรี

อยุธยา

16.อบต.ลาดน้ าเค็ม 4 ธ.ค. 61 50 อบต.ลาดน้ าเค็ม

พระนครศรี

อยุธยา

17.อบต.คลองสระบวั 13 ธ.ค. 61 50 อบต.คลองสระบวั

พระนครศรี

อยุธยา

18.อบต.วดัตูม 6 ธ.ค. 61 50 อบต.วดัตูม

13
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พระนครศรี

อยุธยา

19.อบต.คานหาม 30 พ.ย. 61 50 อบต.คานหาม

พระนครศรี

อยุธยา

20.อบต.เกาะเกิด 13 ธ.ค. 61 50 อบต.เกาะเกิด

พระนครศรี

อยุธยา

21.ทต.เชียงรากน้อย 13 ธ.ค. 61 50 ทต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน

พระนครศรี

อยุธยา

22.อบต.พระยาบนัลือ 6 ธ.ค. 61 50 อบต.พระยาบนัลือ

พระนครศรี

อยุธยา

23.ทต.บา้นสร้าง 7 ธ.ค. 61 50 ทต.บา้นสร้าง

พระนครศรี

อยุธยา

24.อบต.มารวชิัย 13 ธ.ค. 61 50 อบต.มารวชิัย

พระนครศรี

อยุธยา

25.อบต.ทับน้ า 13 ธ.ค. 61 50 อบต.ทับน้ า

พระนครศรี

อยุธยา

26.อบต.ปากจั่น 7 ธ.ค. 61 50 อบต.ปากจั่น

พระนครศรี

อยุธยา

27.อบต.บา้นขวาง 4 ธ.ค. 61 50 อบต.บา้นขวาง

พระนครศรี

อยุธยา

28.ทต.บางไทร 23 เม.ย. 62 50 ทต.บางไทร

พระนครศรี

อยุธยา

29.อบต.ทำ่ดนิแดง * พ.ค. 62 50 อบต.ท่าดินแดง

พระนครศรี

อยุธยา

30.อบต.รางจรเข้ 18 เม.ย. 62 30 อบต.รางจรเข้

พระนครศรี

อยุธยา

31.ทม.ล าตาเสา 29 ม.ค. 62 40 ทม.ล าตาเสา

เพชรบรีุ 1.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บา้นหม้อ 2559 30 อบต.บา้นหม้อ อ.เมือง

เพชรบรีุ 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ สมอพลือ * 20 ก.ย. 60 30 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ หมู่3 

 ต.สมอพลือ  อ.บา้นลาด  จ.เพชรบรีุ  

76150

เพชรบรีุ 3.โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ท่าแลง (สถ.) 54 ทต.ท่าแลง อ.บา้นแหลม

เพชรบรีุ 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.หนองชมุพลเหนือ 

(ร.ร.ตน้แบบ 61)

56 อบต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.

เพชรบรีุ

ระยอง  1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ สรำ้งสุขวัดบำ้นค่ำย

(มหำวิชำลัยผู้สูงวัยอ ำเภอบำ้นค่ำย) 

(รร.ตน้แบบ 2561) *

2559 180 วดับา้นค่าย ม.5 ต.บา้นค่าย 

อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

ระยอง 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อ ำเภอเมอืงระยอง * 2559 100 ศูนย์บริการผู้สูงอายุวดับา้นแลง 

ต.บา้นแลง อ.เมือง จ.ระยอง

ระยอง 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เมอืงมำบตำพุด * 2559 39 ส านักงานเทศบาลเมืองมาบตาพดุ 9

ถ.เมืองใหม่มาบตาพดุ สาย 7 

ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง

15

16

14

14

4

31

หมายเหต ุ     รปูดาว  เป็นพืน้ที ่ (ศพส.) 

 เป็นพืน้ที ่ (ร.ร.ตน้แบบ 61)

*    เป็นพืน้ที ่(ศพอส.)



ล ำดบั จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปทีีเ่ริ่ม

ด ำเนินกำร

จ ำนวน

นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

พ้ืนทีท่ีม่กีำรจดัตั้งโรงเรียนผู้สงูอำยุ
ภำคกลำง

ระยอง 4.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลเมืองแกลง (สถ.) 2558 35 โรงเรียนเมืองแกลงวทิยา อ.แกลง 

จ.ระยอง

ระยอง 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.ทุง่ควำยกิน * ก.ค.-ส.ค. 50 อบต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง

ระยอง 6.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบา้นเพ 2561 150 43/28 หมู่ 1 เทศบาลต าบลบา้นเพ 

อ.เมือง จ.ระยอง

ระยอง 7.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลตะพง 2560 92 อบต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

ระยอง 8.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลส านักท้อน 2560 94 อบต.ส านักท้อน อ.บา้นฉาง จ.ยะลา

ระยอง 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลส ำนักทอ้น * 2559 80 เทศบาลต าบลส านักท้อน อ.บา้นฉาง จ.

ยะลา

ระยอง 10.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลน้ าเปน็ 2559 49 อบต.น้ าเปน็ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

ระยอง 11.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองบวั 2561 120 วดัปา่หวาย ต.หนองบวั อ.บา้นค่าย 

จ.ระยอง

ระยอง 12.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลทบัมำ * 2561 90 เทศบาลต าบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

ระยอง 13.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลชากโดน 2560 50 อบต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง

ระยอง 14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลวังจันทร ์* 2560 68 องค์การบริหารส่วนต าบลวงัจันทร์ 

อ.วงัจันทร์ จ.ระยอง

ราชบรีุ 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลกรบัใหญ ่* 2557 30 ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กรับใหญ่ 

อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ

ราชบรีุ 2.โรงเรียนผู้สูงอายุ ปจัฉิมวฒิุวทิยาลัยจังหวดัราชบรีุ 2558 30 รพสต.ด าเนินสะดวก อ.ด าเนินสะดวก 

จ.ราชบรีุ

ราชบรีุ 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทำ่รำบ * ก.พ 60 30 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ 99/9 

หมู่ 3  ต.ท่าราบ 

อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ  70000เดือนละ

 2 วนั/1 ปี

จ านวนนักเรียน 50 คน

ราชบรีุ 4.โรงเรียนผู้สูงอายุ ด าเนินสะดวก 17 มิ.ย. 58 30 สัปดาหล์ะ 1 วนั/1 ปี

ราชบรีุ 5.โรงเรยีนผู้สูงวัยเบกิไพรสรำ้งสุข *

(รร.ตน้แบบ 2561)

2560

2561

53

55

ศพอส.เบกิไพร อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ

ราชบรีุ 6.ศพอส.เกำะศำลพระ * 2561 60 ศพอส.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง

ราชบรีุ 7.ศพอส.ทำ่ชมุพล * 30 ศพอส.ท่าชุมพล  อ.โพธาราม

ราชบรีุ 8.ศพอส.ทต.หลักเมอืง * 30 ศพอส.ทต.หลักเมือง 

ต.โคกหม้อ

ต.พงสวาย อ.เมือง

ลพบรีุ 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ จังหวัดลพบรุ ี*      

 (รร.ตน้แบบ 2561)

     2556      

(ต.ค. 2560 - ก.ย.

 2561)

30 วดัพระบาทน้ าพ ุต.เขาสามยอด 

อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ

ลพบรีุ 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลทำ่ศำลำ  * 2558 30 เทศบาลต าลบท่าศาลา อ.เมืองลพบรีุ จ.

ลพบรีุ

ลพบรีุ 3.โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลพระสระโบสถ์ 2558 30 เทศบาลต าบลพระโบสถ์ อ.พระโบสถ์ จ.

ลพบรีุ

18

16 14

8
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ล ำดบั จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปทีีเ่ริ่ม

ด ำเนินกำร

จ ำนวน

นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

พ้ืนทีท่ีม่กีำรจดัตั้งโรงเรียนผู้สงูอำยุ
ภำคกลำง

ลพบรีุ 4.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลดงมะรุม 2558 30 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม 

อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ

ลพบรีุ 5.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลชอนสารเดช 2558 30 องค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช 

ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ

ลพบรีุ 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลดลีัง  * 2558 30 เทศบาลต าบลดีลัง อ.พฒันานิคม 

จ.ลพบรีุ

ลพบรีุ 7.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลหวัล า 2558 30 องค์การบริหารส่วนต าบลหวัล า 

ต.ท่าหลวง จ.ลพบรีุ

ลพบรีุ 8.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลล านารายณ์ 2558 30 องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 

อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

ลพบรีุ 9.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลโพนทอง 2558 30 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

ลพบรีุ 10.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลยำงรำก * 2558 30 องค์การบริหารส่วนต าบลยางราก อ.โคก

เจริญ

ลพบรีุ 11.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลหนองรี 2558 30 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี 

ต.หนองรี อ.ล าสนธ ิจ.ลพบรีุ

ลพบรีุ 12.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลบางคู้ 2558 51 องค์การบริหารส่วนต าบลบางคู้

ลพบรีุ 13.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลโคกแสมสาร 2559 55 ณ หอประชุมโรงเรียนบา้นโคกแสมสาร 

อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ

ลพบรีุ 14.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลตะลุง 2559 50 ณ ศูนย์เรียนรู้พระพทุธวรญาณ บริเวณ

วดัยาง ณ รังสี

ลพบรีุ 15.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.เขำพระงำม * 150 ทต.เขาพระงาม  อ.เมือง

ลพบรีุ 16.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.มหำโพธิ * 62 อบต.มหาโพธ ิอ.สระโบสถ์

ลพบรีุ 17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.ทำ่มะนำว * (สถ.) 80 อบต.ท่ามะนาว   อ.ชัยบาดาล

ลพบรีุ 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.โพตลำดแก้ว *(สถ.) 40 ทต.โพตลาดแก้ว  อ.ท่าวุ้ง

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

สมุทร

ปราการ

1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลในคลองบำงปลำกด *

(อนุบำลฟันน้ ำนม)  (รร.ตน้แบบ 2561)

10 มี.ค 60 100 อาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 13 

อบต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทร

เจดีย์

สมุทร

ปราการ

2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลบำ้นระกำศ * 2558 100 4/4 หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นระกาศ อ าเภอ

บางบอ่ จังหวดัสมุทรปรากาศ

สมุทร

ปราการ

3.โรงเรียนเสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุ เทศบาล

ต าบลส าโรงเหนือ

4 พ.ค. 60 90 เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ เลขที่ 9 หมู่ที่ 

4 ต าบลเทพารักษ ์อ าเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ

สมุทร

ปราการ

4.กลุ่มผู้สูงอายุ ต าบลบางพลีใหญ่ 130 29/99 หมู่ที่ 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี

ใหญ่

อ.บางพลี

18 19
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ล ำดบั จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปทีีเ่ริ่ม

ด ำเนินกำร

จ ำนวน

นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

พ้ืนทีท่ีม่กีำรจดัตั้งโรงเรียนผู้สงูอำยุ
ภำคกลำง

สมุทร

ปราการ

5.โรงเรียนผู้สูงอายุ ปูย่่าตายาย 2559 90  999/1 หมู่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเทพารักษ ์ ต.เทพารักษ ์อ.

เมือง 

จ.สมุทรปราการ 10270สมุทร

ปราการ

6.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.แพรกษา 2 ก.พ. 59 50 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา

ต.แพรกษา อ.เมือง

สมุทร

ปราการ

7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ 

เทศบำลต ำบลบำงเสำธง *
50 หอ้งประชุมเทศบาลต าบลบางเสาธง

สมุทร

ปราการ

8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ 

เทศบำลต ำบลคลองดำ่น *
100 ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลคลองด่าน 

อ.บางบอ่สมุทร

ปราการ

9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.แพรกษำใหม ่* 90 อาคารปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ชั้น

 3

อบต.แพรกษาใหม่

สมุทร

ปราการ

10.ชมรมผู้สูงอำยุต ำบลบำงดว้น 100 63 หมู่ 8 องค์การบริหารส่วนต าบลบาง

ด้วน

ถ.รถรางเก่า ต.บางด้วน อ.เมือง

สมุทร

ปราการ

11.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลพระสมทุร

เจดยี์ *

80 333 หมู่ 3 ต.ในคลองบางปลากด 

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

สมุทร

ปราการ

12.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบำงแก้ว 120 29/28 หมู่ 7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ

สมุทร

ปราการ

13.ศูนย์พัฒนำคุณภำพชวีิตผู้สูงอำยุ ทต.แพรกษำ 100 เทศบาลต าบลแพรกษา เลขที่ 999/999 

หมู่ 6 ถ.พทุธรักษา ซ.รักษพ์นัธดี์ 

ต.แพรกษา อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ 10280

สมุทร

ปราการ

14.ต ำบลบำงปลำ * 90 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา

43/2 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ ์ต.บางปลา 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

สมุทร

สงคราม

1.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางคนที  * 2559 30 องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที

สมุทร

สงคราม

2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.สวนหลวง *

(รร.ตน้แบบ 2561)

ก.ย. 60 30 ส านักงานเทศบาลต าบลสวนหลวง 99 หมู่

 15  ต.สวนหลวง  

อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110

สมุทร

สงคราม
3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.บำ้นปรก * (สถ.) 30 อบต.บา้นปรก  อ.เมือง

สมุทร

สงคราม
4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.จอมปลวก * (สถ.) 30 อบต.จอมปลวก  อ.บางคนที

สมุทร

สาคร
1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ คอกกระบอื * ก.พ 60 30 องค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบอื 40

 หมู่ 3 ต.คอกกระบอื 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  

74000
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สมุทร

สาคร
2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ กำหลง * 15 ก.พ. 03 30 องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง หมู่ 2  

ต.กาหลง  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.

สมุทรสาคร  74000

สมุทร

สาคร

3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อ้อมน้อย 

(สำขำหมูบ่ำ้นศิวำรตัน์) *
11 เม.ย. 60 30 ส านักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย 234 หมู่

 11 ต.อ้อมน้อย 

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  74130

สมุทร

สาคร

4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อ้อมน้อย 

(สำขำก ำนันวิจิตร) *
11 เม.ย. 60 30 ส านักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย 234 หมู่

 11 ต.อ้อมน้อย 

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  74130

สมุทร

สาคร

5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อ้อมน้อย 

(สำขำอ้อมน้อย) *
11 เม.ย. 60 30 ส านักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย 234 หมู่

 11 ต.อ้อมน้อย 

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  74130

สมุทร

สาคร

6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อ้อมน้อย 

(สำขำเพชรเกษมธำนี) *
11 เม.ย. 60 30 ส านักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย 234 หมู่

 11 ต.อ้อมน้อย 

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  74130

สมุทร

สาคร

7.โรงเรียนผู้สูงอายุ อ าแพง 1 ก.พ. 60 30

สมุทร

สาคร

8.โรงเรยีนประสบกำรณช์วีิต บำงโทรดั

(รร.ตน้แบบ 2561)

27 ก.พ. 60 100 ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมือง 

จังหวดัสมุทรสาคร

สมุทร

สาคร

9.โรงเรียนผู้สูงอายุ ท่าจีน 23 ก.พ. 60 30

สระแก้ว 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลเมอืงวังน้ ำเย็น *

(ร.ร. ผส.ตน้แบบ 61)

2556 100 เทศบาลเมืองวงัน้ าเย็น ต.วงัน้ าเย็น 

อ.เมืองวงัน้ าเย็น จ.สระแก้ว

สระแก้ว 2. โรงเรยีนผู้สูงอำยุคลองน้ ำใส * 50 ศพอส.ต าบลคลองน้ าใส อ.อรัญประเทศ

สระแก้ว 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุโรงเรยีนเทศบำลเมอืงสระแก้ว /8/2561 130 ศพอส.เทศบาลเมืองสระแก้ว

สระแก้ว 4.โรงเรนีผู้สูงอำยุเทศบำลปำ่ไร่ /8/2562 50 เทศบาลต าบลปา่ไร่

สระแก้ว 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลคลองหำด 01-07-62 24 เทศบาลต าบลคลองหาด

สระแก้ว 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุอบบต.วัฒนำนคร 13-03-62 80 ศพอส.ต าบลวฒันานคร

สระแก้ว 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนองแวง 56 รพสต.ต าบลหนองแวง

สระแก้ว 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุหมำกฝ้ำยวัยเก๋ำ * 50 ศพอส.หนองหมากฝ้าย อ.วฒันานคร
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สระบรีุ 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ 

เทศบำลต ำบลมวกเหล็ก *
   ม.ค. 61          

 -       ก.ย. 61

90 ทต.มวกเหล็ก

สระบรีุ 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลดงตะงำว * 2558 72 66 ม.4 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพดุ

สระบรีุ 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลโคกแย้ * 2555 30 40 ม.6 ต.โคกแย้ อ.หนองแค

สระบรีุ 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ 

เทศบำลต ำบลตลำดน้อย *

(รร.ตน้แบบ 2561)

26 เม.ย. 61 34 ทต.ตลาดน้อย ต าบลตลาดน้อย 

อ.บา้นหม้อ     จ.สระบรีุ

สระบรีุ 5.โรงเรียนผู้สูงอายุ บา้นโปร่งก้อนเส้า 2555 42 ม.5 ต.ท่ามะปรางค์ อ.แก่งคอย

สระบรีุ 6.โรงเรียนผู้สูงอายุตาลเด่ียว 30 องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเด่ียว

สระบรีุ 7.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ช าผักแพว 30 องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว

สระบรีุ 8.โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที4่ 2557 30 1 ม.1 ต.บา้นหม้อ อ.บา้นหม้อ

สระบรีุ 9.มหำวิทยำลัยนครขดีขนิ * 11 ม.ค. 60 30 ศาลาริมน้ า อบต.เมืองขีดขิน 

อ.บา้นหมอ

สระบรีุ 10.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ดาวเรือง 100 อบต.ดาวเรือง  อ.เมือง

สระบรีุ 11.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.ทำ่มะปรำง * 1 ก.พ. 61 50 อบต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ

สระบรีุ 12.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.หนองปลำหมอ * 30 อบต.หนองปลาหมอ  อ.หนองแค

สระบรีุ 13.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลธำรเกษม * 16 พ.ค. 60

5 มิ.ย. 61

68 เทศบาลต าบลธารเกษม หมู่ที่ 3 ต าบลธาร

เกษม อ าเภอพระพทุธบาท จังหวดัสระบรีุ

สระบรีุ 14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลพุกรำ่ง *    

(สูงวัยใจสู)้

 21 ก.พ. 61       

 -         22 ส.ค. 

61

70 ทต.พกุร่าง ต าบลพกุร่าง อ าเภอพระพทุธ

บาท จ.สระบรีุ

สระบรีุ 15.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลแสลงพัน * 9 พ.ค.60 30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสลงพนั

 อ าเภอวงัม่วง จ.สระบรีุ

สระบรีุ 16.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลม่วงงาม 30 อบต.ม่วงงาม  อ.เสาไห้

สระบรีุ 17.โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.บา้นยาง 30 ทต.บา้นยาง  อ.เสาไห้

สระบรีุ 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.เสำไห ้ * 30 ทต.เสาไห ้ อ.เสาไห้

สระบรีุ 19.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ดอนทอง 30 อบต.ดอนทอง อ.หนองโดม

สระบรีุ 20.โรงเรียนผู้สูงอายุสานรวมใจ 

(ต าบลดาวเรือง และต าบลนาโฉง)

12 ต.ค. 59 80 อาคารส่งเสริมสุขภาพต าบลดาวเรือง 

องค์การบริหารส่วนต าบลดาวเรือง อ.เมือง

จ.สระบรีุ

สระบรีุ 21.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลหนิกอง * 30 เทศบาลต าบลหนิกอง อ.หนองแค

สระบรีุ 22.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนองโรง * 1 ธ.ค. 61 60 อบต.หนองโรง
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สระบรีุ 23.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลทำ่คล้อ 10-04-60 160 89 ม.8 ต.ท่าคล้อ

สระบรีุ 24.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.โคกตมู-โพนทอง * 04-01-07 50

สระบรีุ 25.โรงเรยีนสูงวัยไผ่ต่ ำวิทยำ 15-08-63 79 9/2 ม.5 ต.ไผ่ต่ า อ.หนองแต จ.สระยุรี 

18140

สระบรีุ 26.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลคลองเรอื 13/2562 50 อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลคลองเรือ

สระบรีุ 27.โรงเรยีนฟ้ำวันใหมเ่ทศบำลเมอืงทบักวำง 17-02-60 480 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจิตรประไพชาเล่ต์ ม.3

สระบรีุ 28.โรงเรยีนผู้สูงอำยุหนองนำกสิทยำคม 04-01-07 100 รพ.สต.หนองนาก

สระบรีุ 29.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลเมอืงแก่งคอย * 06-01-07 60 ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแก่งคอย

สระบรีุ 30.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลกุดนกเปล้ำ 10-08-61 50 ส านักงานเทศบาลต าบลกุดนกเปล้า

สระบรีุ 31.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลตลิ่งชนั 06-02-63 50 องค์การบริหารส่วนต าบลตลิงชั่น ต.ตล่ิง

ชัน อ.เมือง จ.สระบรีุ

สระบรีุ 32.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลเจรญิธรรม 05-01-07 150 อบต.เจริญธรรม

สระบรีุ 33.โรงเรยีนสูงวัยคชสิทธิ์วิทยำคม 12-07-62 120 ส านักงานเทศบาลต าบลคชสิทธิ์

สระบรีุ 34.ชมรมผู้สูงอำยุกุหลำยรอ้ยปตี ำบลหนองปลำ

หมอ *

08-11-62 140

สระบรีุ 35.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลผ้ึงรวง 07-01-07 40 องค์การบริหารส่วนต าบลผ่ึงรวง

สระบรีุ 36.โฮงเฮียน ฒ.เฒ่ำ /2564 140 ส านักงานเทศบาลต าบลต้นตาล-พระยา

ทด ต.ต้นตลาด อ.เสาไฟ ้จ.สระบรีุ

สระบรีุ 37.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนิซ้อน 05-04-64 100 องค์การบริหารส่วนต าบลหนิซ้อน

สระบรีุ 38.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ สู่สังคมแหง่กำรเรยีนรู้ 14-12-63 100 อบต.สองคอน

สระบรีุ 39.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหว้ยทรำย 05-01-07 60 ศาลาประชาธปิไตย ม.5 ต.หว้ยทราย

สระบรีุ 40.โรงเรยีนผู้สูงอำยุรว่มสุข อบต.หนองหวัโพ 22-03-64 120 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวัโพ ม.7

 ต.หนองหวัโพ

สระบรีุ 41.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลตะกุด 22-03-64 60 รพ.สต.ต าบลตะกุด

สระบรีุ 42.วิชชำหำรแดงสรำ้งสุข 04-01-07 180 เทศบาลต าบลวหิารแดง เลขที่ 1 ม.1 ต.

หนองสรวง อ.วหิารแดง จ.สระบรีุ โทร 

036-377-353 ต่อ 19

สระบรีุ 43. โรงเรยีนสูงวัยไผ่ต่ ำวิทยำ  * 21 ส.ค. 61 80 ทต.ไผ่ต่ า
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สิงหบ์รีุ 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลบำงมญั  * 2558 603 องค์การบริหารส่วนต าบลบางมัญ 

อ.เมือง จ.สิงหบ์รีุ

สิงหบ์รีุ 2.โรงเรียนผู้สูงอายุ (โครงการพฒันาศักยภาพภมูิ

ปญัญาผู้สูงวยั เพือ่เปน็ผู้น าในชุมชนรุ่นที่ 1-10)

2554 500 สมาคมศูนย์ประสานงานภาคเอกชน  

อ.เมือง จ.สิงหบ์รีุ

สิงหบ์รีุ 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ใส่ใจลูกหลำน * (สถ.) 603 อบต.ท่าข้าม   อ.ค่ายบางระจัน

สิงหบ์รีุ 4.โรงเรียนผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วยั

ผู้สูงอายุ (สถ.)

25 อบต.ท่าข้าม   อ.ค่ายบางระจัน

สิงหบ์รีุ 5.โรงเรียนผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพพร้อมสุขใจไหว้

พระฟงัธรรม (สถ.)

85 อบต.หนองกระทุ่ม

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

สิงหบ์รีุ 7.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลม่วงหมู่ 18 พ.ค. 60 โรงเรียนวดัศรัทธาภริม ต าบลม่วงหมู่ 

อ าเภอเมือง จังหวดัสิงหบ์รีุ

สิงหบ์รีุ 8.วทิยาลัยชีวติผู้สูงวยัใส่ใจสุขภาพต าบลโพสังโฆ * 3 ม.ค. 50 77 รพ.สต.โพสังโฆ และอบต.โพสังโฆ อ าเภอ

ค่ายบาง อ.อ าเภอค่ายบางระจัน สิงหบ์รีุ

สิงหบ์รีุ 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลทำ่งำม

(รร.ตน้แบบ 2561)

35 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลท่างาม 

ต.ท่างาม อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ
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ล ำดบั จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปทีีเ่ริ่ม

ด ำเนินกำร

จ ำนวน

นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

พ้ืนทีท่ีม่กีำรจดัตั้งโรงเรียนผู้สงูอำยุ
ภำคกลำง

สุพรรณบรีุ 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเฉลิมพระเกีรต ิ60พรรษำ

สมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำ 

สยำมกุฎรำชกุมำร ี*

(รร.ตน้แบบ 2561)

2557 100 อาคารศูนย์พฒันาการจัดสวสัดิการ

ผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับ

พลาไชย 

อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

สุพรรณบรีุ 2.โรงเรยีนผู้สูงวัย เดมิบำง * 2558 30 บริเวณส านักงานเทศบาล ต.เดิมบาง 

อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบรีุ

สุพรรณบรีุ 3.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ศรีประจันต์ (สถ.) 47 อบต.ศรีประจันต์

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

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

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

สุพรรณบรีุ 7.โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.โคกคราม 30 เทศบาลต าบลโคกคราม อ.บางปลาม้า

สุพรรณบรีุ 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.วังน้ ำเย็น * 30 อบต.วงัน้ าเย็น อ.บางปลาม้า

สุพรรณบรีุ 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุวัดดำว * 30 อบต.วดัดาว อ.บางปลาม้า

สุพรรณบรีุ 10.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.มะขามล้ม 30 อบต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า

สุพรรณบรีุ 11.โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลตะค่า พ.ค. 61 30 เทศบาลต าบลตะค่า อ.บางปลาม้า

สุพรรณบรีุ 12โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ร้ัวใหญ่ 30 อบต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง

สุพรรณบรีุ 13.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.หนองสะเดำ * 40 อบต.หนองสะเดา  อ.สามชุก

สุพรรณบรีุ 14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลทบัตเีหล็ก 19-08-60 56 ศพอส.ทับตีเหล็ก

สุพรรณบรีุ 15.โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.บา้นดอน 48 ทต.บา้นดอน
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ล ำดบั จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปทีีเ่ริ่ม

ด ำเนินกำร

จ ำนวน

นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

พ้ืนทีท่ีม่กีำรจดัตั้งโรงเรียนผู้สงูอำยุ
ภำคกลำง

อ่างทอง 1.โรงเรยีผู้สูงอำยุ ต ำบลรำชสถิตย์ * 2559 30 ศูนย์พศันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุต าบลราชสถิตย์

อ่างทอง 2.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลบางเสด็จ 28 พ.ย. 60 30 อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (เก่า) อบต.บาง

เสด็จ

อ่างทอง 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลหวัตะพำน  * 1 ส.ค. 59 40 อาคารเอนกประสงค์ อบต.หวัตะพาน  

อ.วเิศษชัยชาญ

อ่างทอง 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ตลำดใหม ่* 3 ม.ค. 50 30 ต าบล ตลาดใหม่ อ าเภอ วเิศษชัยชาญ 

อ่างทอง 14110

อ่างทอง 5.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.หวัไผ่ (สถ.) 50 อบต.หวัไผ่

อ่างทอง 6.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางจัก (สถ.) 30 อบต.บางจัก

อ่างทอง 7.โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางพลับ (สถ.) 30 อบต.บางพลับ

อ่างทอง 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ (มำกประสบกำรณอุ์ปถัมภ)์

เทศบำลต ำบลร ำมะสัก * (รร.ตน้แบบ 2561)

    ต.ค. 60 -   

ก.ย. 61

78 เทศบาลต าบลร ามะสัก ต.ร ามะสัก    

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ยอดรวม 26 จังหวัด 438 25,371   

26 8

หมายเหต ุ     รปูดาว  เป็นพืน้ที ่ (ศพส.) 

 เป็นพืน้ที ่ (ร.ร.ตน้แบบ 61)

*    เป็นพืน้ที ่(ศพอส.)


