
ล ำดบั จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปทีีเ่ริ่ม

ด ำเนินกำร
จ ำนวนนักเรยีน สถำนทีต่ัง้โรงเรยีน

กระบี่ 1.ศูนย์พัฒนำคุณภำพชวีิตและส่งเสรมิอำชพีผู้สูงอำยุ

เทศบำลคลองทอ่มใต ้* 

15 ม.ค. 57 30 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลคลองท่อม

ใต้ หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม 

ต ำบลคลองท่อมใต้ อ ำเภอคลอง

ท่อม จังหวดักระบี ่81120

กระบี่ 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลอ่ำวนำง 30 หอ้งประชุมองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลอ่ำวนำง

กระบี่ 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลพรดุนินำ * 21 ก.ค. 60 30 อบต.พรุดินนำ

กระบี่ 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลอ่ำวลึกใต ้      

(รร. ตน้แบบ 2561)

   พ.ค. 61 - พ.ค.

 62

106 ทต.อ่ำวลึกใต้ ต.อ่ำวลึกใต้       

อ.อ่ำวลึก จ.กระบี่

ชุมพร 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลวังไผ่ *

(รร. ตน้แบบ 2561)

      2559       

(ต.ค. 2560 -ก.ย.

 2561)

55 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลวงัไผ่ 

199/9 หมู่ที่ 9 ต ำบลวงัไผ่ 

อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวดัชุมพร 

86190

ชุมพร 2.โรงเรยีผู้สูงอำยุ ต.นำสัก * มิ.ย 60 30 ชมรมผู้สูงอำยุบำ้นหนองบวั รพ.

สต.นำสัก

ชุมพร 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ต.บำงน  ำจืด มี.ค 60 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงน  ำจืด

ชุมพร 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.บำงมะพรำ้ว * มี.ค 60 30 ชมรมผู้สูงอำยุต ำบลบำงมะพร้ำว

ชุมพร 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลเมอืงหลังสวน * 30 ต ำบลหลังสวน อ ำเภอหลังสวน 

จังหวดัชุมพร

ชุมพร 6.โรงเรียนผู้สูงอำยุ เทศบำลเมืองชุมพร 30 ต ำบลท่ำตะเภำ อ ำเภอเมืองชุมพร 

จังหวดัชุมพร

ชุมพร 7.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลหำดทรำยรี 30 หมู่ที่ 4 ต ำบลหำดทรำยรี 

อ ำเภอเมืองชุมพร

ชุมพร 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.เขำทะลุ * 30 หมู่ที่ 1 ต ำบลเขำทะลุ อ ำเภอสวี

ชุมพร 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.เขำค่ำย * 30 ต ำบลเขำค่ำย อ ำเภอสวี

ชุมพร 10.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ รพ.สวี อ ำเภอสวี (ชมรม

ผู้สูงอำย)ุ  *

30 ชมรมผู้สูงอำยุ รพ.สวี

ชุมพร 11.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ต ำบลปำกแพรก 30 หมู่ที่ 5 ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอสวี

ชุมพร 12.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลตะโก * 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะโก 

อ ำเภอทุ่งตะโก

ชุมพร 13.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ทุ่งคำวคั 30 33/1 หมู่ที่ 1 ต ำบลทุ่งคำวคั 

อ ำเภอละแม

ชุมพร 14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.ปงัหวำน * 30 หมู่ที่ 1 ต ำบลปงัหวำน อ ำเภอพะ

โต๊ะ
ตรัง 1.โรงเรยีนผู้สุงอำยุวังวิเศษ * 02-Aug-58 70 อำคำรปฏบิติัธรรมเฉลิมพระเกีตรติ

วดัรำษฎร์รังสรรค์ ม.1 ต ำบลวงั

มะปรำงเหนือ อ.วเิศษวงั จ.ตรัง

ตรัง 2.ศูนย์พฒันำและฟืน้ฟสุูขภำพผู้สูงอำยุกองทุน

หลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลคลองปำง

2558 30 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล

คลองปำง

พ้ืนทีท่ีม่กีำรจดัตั้งโรงเรียนผู้สงูอำยุ

ภำคใต้

1 4

2 14

3 21

หมายเหต ุ     รปูดาว  เป็นพืน้ที ่ (ศพส.) 
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ตรัง 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุเขำไพร 2558 30 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล

เขำไพร

ตรัง 4.ชมรมผู้สูงอำยุ 01-Oct-59 50 รพ.สต.วงัคีรี 

25/1 ม.2 ต.วงัคีรี อ.หว้ยยอด จ.

ตรังตรัง 5.ศูนย์พฒัคุณภำพชีวติผู้สูงอำยุในชุมชน เขำปนู 10-Aug-58 50 ศูนย์พฒันำเด็กเล็กเขำปนู ต.เขำปนู

 อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

ตรัง 6.โรงเรียนผู้สูงวยัสำยใยรัก (ร.ร.ผส.ทุ่งกระบอื) 01-Oct-59 341 เทศบำลต ำบลทุ่งกระบอื อ.ย่ำนตำ

ขำว จ.ตรัง

ตรัง 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนองชำ้งแล่น *         

(รร. ตน้แบบ 2561)

02-Dec-59 40 ศพอส.หนองช้ำงแล่น ต.หนองช้ำง

แล่น อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

ตรัง 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลควนกุน * 16 มิ.ย.59 50  ต.ควนกุน อ.สิเกำ จ.ตรัง

ตรัง 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลคลองชลี้อม * (สถ.) 30 อบต.คลองชีล้อม ม.4 ต.คลองชีล้อม

อ.กันตัง จ.ตรัง

ตรัง 10.โรงเรยีนผูส้งูอาย ุอบต.เกาะสกุร (สถ.) 30 อบต.เกำะสุกร

ตรัง 11.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ท่ำข้ำม (สถ.) 100 อบต.ท่ำข้ำม

ตรัง 12.สถำบนัพฒันำชรำบำล 01-Oct-56 30 ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน ม.1 ต.บอ่หนิ

 อ.สิเกำ จ.ตรัง

ตรัง 13.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลสุโสะ * 2561 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุโสะ

111 ม.9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.

ตรังตรัง 14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุบำงเปำ้ * 1 ก.ย. 60 30 อบต.บำงเปำ้ 

109 หมู่ที่ 6 ต.บำงเปำ้ อ.กันตัง จ.

ตรัง

ตรัง 15.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบำงกุ้ง * ส.ค. 60 100 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกุ้ง

อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

ตรัง 16.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลในควน * 1 ต.ค. 60 50 ม.1ต ำบลในควน อ.ย่ำนตำขำว จ.

ตรังตรัง 17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลควนเมำ * 2561 50 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนเมำ

98 ม.2 ต.ควนเมำ อ.รัษฎำ

ตรัง 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลโคกยำง * 1 ต.ค. 60 514 21 หมู่ที่ 3 ต ำบลโคกยำง 

อ ำเภอกันตรัง จังหวดัตรัง

ตรัง 19.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลแหลมสอม * 45 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ตรัง 20.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหำดส ำรำญ * 30 ต.หำดส ำรำญ อ.หำดส ำรำญ จ.ตรัง

ตรัง 21.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลละมอ * 30 ต.ละมอ  อ.นำโยง จ.ตรัง

นครศรี

ธรรมรำช

1.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลนำสำร 01-May-58 25 ศูนย์ผู้สูงอำยุพระพรหม วดัพระ

เพรง 

หมู่ที่ 3 ต.นำสำร อ.พระพรหม 

จ.นครศรีธรรมรำชนครศรี

ธรรมรำช

2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลขนุทะเล 

(ตน้แบบ 2561) *

05-Jan-59 126 เทศบำลต ำบลขุนทะเล 

ต.ขุนทะเล  อ.ลำนสกำ 

จ.นครศรีธรรมรำช

นครศรี

ธรรมรำช

3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบำ้นตลู  * 2559 50 โรงเรียนบำ้นควนเงิน ต.บำ้นตูล 

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมรำช
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4.โรงเรยีนจิตแจ่มใสวัยเกษียณ 

ต ำบลบำ้นนิคม *

20-Jul-59 72 รพ.สต.บำ้นสมสรร หมู่ที่ 3 

ต.บำ้นนิคม

อ.บำงขัน จ.นครศรีธรรมรำช

นครศรี

ธรรมรำช

5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุรสีอรท์ผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลชะ

มำย *

06-Nov-59 37 สถำนีขนส่งผู้โดยสำรอ ำเภอทุ่งสง   

      ชั น 2 ต.ชะมำย อ.ทุ่งสง        

    จ.นครศรีธรรมรำช

นครศรี

ธรรมรำช

6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลหนิตก * 16-Feb-60 50 เลขที่ 1 หมู่ 4 ถ.โรงเรียนสำธติ

เทศบำลต ำบลหนิตก ต.หนิตก 

อ.ร่อนพบิลูย์

นครศรี

ธรรมรำช

7.โรงเรียนวยัใส 04-Oct-59 28 อำคำรไม้เรือนจ ำเก่ำ ถ.รำชด ำเนิน

ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมรำช

นครศรี

ธรรมรำช

8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลทำ่เรอื * 08-Jan-60 60 ศำลำโมรำ เลขที่ 112/2 หมู่ที่ 14

 ต.ท่ำเรือ อ.เมือง

นครศรี

ธรรมรำช

9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุผู้เชีย่งชำญชวีิต

ต ำบลเขำแก้ว *

1 ม๊.ค. 60 30 เลขที่ 299 หมู่ 4 ต.เขำแก้ว 

อ.ลำนสกำ

นครศรี

ธรรมรำช

10.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลพรหมโลก * 20-Apr-60 40 เทศบำลต ำบลพรหมคีรี ต.พรหม

โลก 

อ.พรหมคีรี

นครศรี

ธรรมรำช

11.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.ไมเ้รยีง * 23-May-61 30 ที่วำ่กำรอบต.ไม้เรียง (หลังเก่ำ) 

ต.ไม้เรียง อ.ฉวำง จ.

นครศรีธรรมรำชนครศรี

ธรรมรำช

12.โรงเรยีนสรำ้งสุขโรงพยำบำล

เทศบำลเมอืงปำกพูน *

20-Feb-60 120 โรงพยำบำลเทศบำลเมืองปำกพนู 

หมู่ที่ 10 ต.ปำกพนู อ.เมือง

นครศรี

ธรรมรำช

13. โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบำ้นล ำนำว * 04-Sep-60 69 ศูนย์พฒันำคุณภำพชีวติและ

ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุต ำบลบำ้น

ล ำนำว 

อ.บำงขัน
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14.โรงเรียนผู้สุงอำยุเทศบำลต ำบลทอนหงส์ * 19-Jan-61 40 เทศบำลต ำบลทอนหงส์ หมู่ที่ 2 

ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี

นครศรี

ธรรมรำช

15.โรงเรยีนผู้สูงอำยุองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทำ่ด ี* 09-Apr-61 38 อบต.ท่ำดี หมู่ที่ 5 ต.ท่ำดี อ.ลำน

สกำ

นครศรี

ธรรมรำช

16.โรงเรยีนผู้สูงอำยุองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทุง่

ใหญ ่*

23-Apr-61 34 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งใหญ่ 

77/2

หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่

นครศรี

ธรรมรำช

17.โรงเรยีนพัฒนำคุณภำพชวีิตผู้สูงอำยุต ำบลทำ่

ศำลำ *

25-Apr-61 50 ศูนย์พฒันำคุณภำพชีวติและ

ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุต ำบลท่ำ

ศำลำ หมู่ที่ 11

ต.ท่ำศำลำ อ.ท่ำศำลำ

นครศรี

ธรรมรำช

18. โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลนำแว 26-Apr-61 48 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว 

ต.นำแว อ.ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช

นครศรี

ธรรมรำช

19. โรงเรียนผู้สูงอำยุองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ปำกนคร

28-Jun-61 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกนคร 

เลขทื่ 1 ม.3 ต.ปำกนคร

นครศรี

ธรรมรำช

20.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลก ำแพงเซำ * 2561 64 ศูนย์พฒันำคุณภำพชีวติและ

ส่งเสริมอำชีพต ำบลก ำแพงเซำ อ.

เมืองนครศรี

ธรรมรำช

21.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลขอนหำด 11-Jul-61 80 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนหำด

ต.ขอนหำด อ.ชะอวด

นครศรี

ธรรมรำช

22.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลนำงหลง * 2561 50 ศพอส.ต ำบลนำงหลง 216 หมู่ 6 

ต.นำงหลง อ.ชะอวด

นครศรี

ธรรมรำช

23.ชมรมผู้สูงอำยุ รพ.สต. บำ้นสระเพลง * 01-May-61 104 โรงเรียนวดัสระเพลง ต.ทำงพนู 

อ.เฉลิมพระเกียรติ

นครศรี

ธรรมรำช

24. โรงเรียนผู้สุงอำยุ อบต.ช้ำงกลำง

สำขำบำ้นมะนำวหวำน

2561 80 357 หมู่ 17 ต.ช้ำงกลำง อ.ช้ำงกลำง

นครศรี

ธรรมรำช

25.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลอ่ำวขนอม * 23-May-62 33 ศพอส.เทศบำลต ำบลอ่ำวขนอม 

102/25 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม

นครศรี

ธรรมรำช

26.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลนำบอน * 20-Jun-62 59 ศพอส.ต ำบลนำบอน 200 ม.3 

ต.นำบอน อ.นำบอน

นครศรี

ธรรมรำช

27.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลทำ่ซัก * 07-Aug-62 40 ศพอส.ต ำบลท่ำซัก ต.ท่ำซัก อ.เมือง
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28.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลกะปำง 01-Feb-62 26 เทศบำลต ำบลกะปำง 340 ม.10

ต.กะปำง อ.ทุ่งสง

นครศรี

ธรรมรำช

29.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลไชยมนตรี * 04-Jun-61 40 อำคำรหอประชุม อบต.ไชยมนตรี

นครศรี

ธรรมรำช

30.โรงเรียนส่งเสริมคุรภำพชีวติผู้สงอำยุเทศบำลต ำบล

หวัไทร *

24-Oct-62 46 ศูนย์พฒันำคุณภำพชีวติและ

ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุเทศบำล

ต ำบลหวัไทร  อ.หวัไทร  จ.

นครศรีธรรมรำชนครศรี

ธรรมรำช

31.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.เมืองปำกพนัง * 0/0/2560 เทศบำลเมืองปำกพนัง 72 ถ.

ประชำวฒันำ ต.ปำกพนัง จ.

นครศรีธรรมรำชนครศรี

ธรรมรำช

32.โรงเรียนอำวโุสสระแก้วสุขสันต์ * 03-May-61 110 อบต.สระแก้ว หมู่ 5 ต.สระแก้ว    

 อ.ท่ำศำลำ

นครศรี

ธรรมรำช

33. โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.สิชล 02-Dec-61 40 ทต.สิชล  ต.สิชล อ.สิชล              

 จ.นครศรีธรรมรำช

นครศรี

ธรรมรำช

34. โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.ทุ่งสง (ศูนย์สร้ำงสุข) ศสส. * 02-Dec-61 90 อำคำรด ำรงธรรมำภบิำล            

ทต.เมืองทุ่งสง

นครศรี

ธรรมรำช

35.มหำลัยชีวติเทศบำลต ำบลท่ำศำลำ 20-Feb-62 40 ทต.ท่ำศำลำ อ.ท่ำศำลำ              

 จ.นครศรีธรรมรำช

นครศรี

ธรรมรำช

36.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลโพธิ์เสด็จ * 08-Mar-62 50 ศูนย์พมันำคุณภำพชิวติและ

ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุเทศบำล

ต ำบลโพธิ์เสด็จนครศรี

ธรรมรำช

37.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลแก้วแสน 24-May-62 50 อบต.แก้วแสน

นครศรี

ธรรมรำช

38.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลท่ำเสม็ด 01-Jan-61 39 อบต.ท่ำเสม็ด

นครศรี

ธรรมรำช

39.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลฉวำง 18-Sep-62 34 ศำลำพอ่ท่ำนคล้ำยวำจำสิทธิ์        

 อ.ฉวำง

นครศรี

ธรรมรำช

40.ศูนย์พฒันำคุณภำพชีวติและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ 

(มหำวทิยำลัยชีวติเทศบำลต ำบลท่ำย่ำง) *

18-Sep-62 34 ทต.ท่ำยำง

นครศรี

ธรรมรำช

41.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.พรหมคีรี 14-Jun-62 50 ทต.พรหมคีรี

นครศรี

ธรรมรำช

42.โรงเรียนสร้ำงสุขผุ้สูงอำยุ * 01-Jan-62 49 รพ.สต.บำ้นทุ่งนำใหม่

นครศรี

ธรรมรำช

43.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลท้ำยส ำเภำ 39 อำคำร รร.วดัท้ำยส ำเภำ

นครศรี

ธรรมรำช

44. โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ละอำย 50 อบต.ละอำย

นครศรี

ธรรมรำช

45.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลหวัไทร 04-Jul-62 42 อบต.หวัไทร
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46. โรงเรียนผู้สุงอำยุเทศบำลต ำบลเกำะเพชร * 14-Aug-62 100 เทศบำลต ำบลเกำะเพชร

นครศรี

ธรรมรำช

47.โรงเรียนผู้สุงอำยุเทศบำลต ำบลปำกนคร 12-Aug-62 40 เทศบำลต ำบลปำกนคร

นครศรี

ธรรมรำช

48.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลเขำโร 19-Nov-60 50 อำคำรเอนกประสงค์โรงเรียนวดัเขำ

โร

นครศรี

ธรรมรำช

49.โรงเรียนผู้สูงอำยุศูนย์พฒันำคุณภำพชีวติผู้สูงวยั

เทศบำลต ำบลเชียรใหญ่

09-Oct-62 60 สนง.กิ่งกำชำด อ ำเภอเชียงใหญ่

นครศรี

ธรรมรำช

50.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.บำ้นเกำะ * 13-Feb-63 38 อบต.บำ้นเกำะ

นครศรี

ธรรมรำช

51.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลเทศบำลต ำบลชะอวด * 01-Jul-62 60 อำคำรศูนย์จ ำหน่ำยผลิตเทศบำล

ต ำบลชะอวด ถนนรถไฟสำย 3 ต.

ชะอวด อ.ชะอวด จ.

นครศรีธรรมรำชนครศรี

ธรรมรำช

52.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลเขำพระ 01-Jul-62 40 เทศบำลต ำบลเขำพระ ถนนพปนู-

หว้ยปริก ต.เขำพระ อ.พปินู จ.

นครศรีธรรมรำช 80270

นครศรี

ธรรมรำช

53.โรงเรียนผู้สูงวยัสร้ำงสุขวดัวงัไทร 02-Nov-61 44 วดัวงัไทร ต.ก ำโลน อ.ลำนสภำ จ.

นครศรีธรรมรำช 80230

นครศรี

ธรรมรำช

54.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลกรุงชิง(กรุงชิงชรำบำล) 15-Aug-62 43 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกรุงชิง 

ต.กรุงชิง อ.นบพดิ ำ จ.

นครศรีธรรมรำชนครศรี

ธรรมรำช

55.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลปำกแพรก 25-Mar-62 64 โรงเรียนอินทร์ธำนีวทิยำคม ต.ปำก

แพรก อ.ปำกพนัง จ.นครศรีธรรม

นครศรี

ธรรมรำช

56.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลหนิตก 11-Mar-63 40 อบต.หนิตก
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นรำธวิำส 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลแว้ง               

(รร. ตน้แบบ 2561)

Mar-60 40 หมู่ 1, ถนนรำษฎร์บ ำรุง, ต ำบลแวง้

 อ ำเภอแวง้ จังหวดันรำธวิำส, 

96160นรำธวิำส 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลตนัหยงมสั * (สถ.) 110 ทต.ตันหยงมัส

ปตัตำนี 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลตะลุบนั 

อ ำเภอสำยบรุ ีจังหวัดปตัตำนี *
2560 30 20, ถนนลูกเสือ, ต ำบลตะลุบนั 

อ ำเภอสำยบรีุ จังหวดัปตัตำนี, 

94110

ปตัตำนี 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเขำตมู* 2560 30 หมู่ 1 ต ำบลเขำตูม อ ำเภอยะรัง 

จังหวดัปตัตำนี  94160

ปตัตำนี 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ยะรัง 100 อบต.ยะรัง

ปตัตำนี 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.มว่งเตีย้ * 2560 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงเตี ย 

หมู่ที่ 4 ต ำบลม่วงเตี ยอ ำเภอแม่

ลำน จังหวดัปตัตำนี 94180

ปตัตำนี 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.ไทรทอง * 2560 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรทอง 

หมู่ที่ 4 ต ำบลไทรทอง อ ำเภอไม้

แก่น จังหวดัปตัตำนี 94180

ปตัตำนี 6.โรงเรยีนสรำ้งสุขผู้สูงอำยุต ำบลตรงั * 2561 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตรัง หมู่ 

2 ต ำบลตรัง อ ำเภอมำยอ จังหวดั

ปตัตำนี

ปตัตำนี 7.โงเรยีนผู้สูงอำยุทกัษิณำเกตุ 2561 25

ปตัตำนี 8.โรงเรยีนผู้สูงวัยบำ้นน้ ำบอ่                       (รร.

 ตน้แบบ 2561)

ก.ค. - ก.ย. 61 20 ต ำบลบำ้นน  ำบอ่ อ ำเภอปะนำเระ 

จังหวดัปตัตำนี

6 8
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พงังำ 1.ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอำยุวดัมำตุคุณำรำม 2559 30 วดัมำตุคุณำรำม ม.1 ต.กระโสม 

อ.ตระกั่วทุ่ง  จ.พงังำ

พงังำ 2.ศูนย์พัฒนำและฟ้ืนฟูสุขภำพผู้สูงอำยุ 

กองทนุหลักประกันสุขภำพเทศบำล

ต ำบลโคกเจรญิ *

2559 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเจริญ

20/9 ม.7 ต.โคกเจริญ 

อ.ทับปดุ จังหวดัพงังำ 82180

พงังำ 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลท้ำยเหมือง 2559 30 151 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำย

เหมือง อ.ท้ำยเหมือง จ.พงังำ 

82120พงังำ 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.ตำกแดด* 100 อบต.ตำกแดด

พงังำ 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.กะไหล      

(มหำวิทยำลัยควำมสุข) 

(รร. ตน้แบบ 2561)

2560 54 ศพอส.กะไหล

พงังำ 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุวิถีบำ้นโคกกลอย

(อบต.โคกกลอย) *
25 พ.ค. 60 55 ศูนย์ฟืน้ฟสูมรรถภำพผู้สูงอำยุและ

คนพกิำร รพ.ตะกั่วทุ่ง

พงังำ 7.โรงเรยีนเกษียณวัย (ต.โคกเจรญิ) * 37 ศพอส.โคกเจริญ

พงังำ 8.สรำนุบำลวิทยำลัย (ต.นบปรงิ) * 2559 30 ศพอส.นบปริง

พงังำ 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล

ทำ่อยู่  *

85 ศพอส.ต.ท่ำอยู่ (องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลท่ำอยู่) อ.ตะกั่วทุ่ง จ.

พงังำ8 พทัลุง 50 1.โรงเรยีนผู้สูงวัยภมูพัิฒน์ทต.เขำชยัสน * 1 ต.ค. 59 250 ศพอส. ทต.เขำชัยสน

พทัลุง 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ล ำสินธุ์ * ก.ค. 59

มี.ค. 61

80

106

ศพอส. ล ำสินธุ์

พทัลุง 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.ปำกพยูน 2560 100 ทต.ปำกพยูน

พทัลุง 4.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.นำท่อม ก.ค. 60

ก.ค. 61

40

100

วดันำท่อม

พทัลุง 5.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.ท่ำแค 20 มิ.ย. 61 50 ทต.ท่ำแค

พทัลุง 6.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลเกำะเต่ำ ปงีบประมำณ 

2559

ปงีบประมำณ 

50

50

50

หอ้งประชุมเทศบำล             

สภำอบต.เกำะเต่ำ

พทัลุง 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลควนขนุน *    

(รร. ตน้แบบ 2561

   20 พ.ค. 60     

(ต.ค. 2560 -ก.ย.

 2561)

105 อบต.ควนขนุน

พทัลุง 8.โรงเรยีนสรำ้งสุขผู้สูงอำยุต ำบลโคกสัก * 6 ก.ค. 61 50 ศพอส.ต ำบลโคกสัก

พทัลุง 9.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลแหลมโตนด 30 พ.ค. 61 70 ศำลำอเนกประสงค์ ม.1 ต.แหลม

โตนด

พทัลุง 10.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.บำ้นนำ * 29 มี.ค. 61

กำรด ำเนินงำน 

29 มี.ค. 61 - 

ส.ค. 61

52 รร.ผส.ต ำบลบำ้นนำ อำคำร

อเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 88 

พรรษำ ม.3 ต.บำ้นนำ อ.ศรี

นครินทร์ จ.พทัลุง
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พทัลุง 11.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทม.พทัลุง รุ่น 1 

2 ส.ค. 60

รุ่น 2 

25 ม.ค. 61

60

65

37 ถ.วรีะศักด์ิรำษฎร์พฒันำ     ต.

คูหำสวรรค์ อ.เมือง จ.พทัลุง   

93000

พทัลุง 12.โรงเรียนผู้สูงอำยุ รพ.สต.บำ้นทุ่งยำว เม.ย. 60 60 รพ.สต.บำ้นทุ่งยำว

พทัลุง 13.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.ชุมพล 31 ม.ค. 61 95 191 ม.5 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ 

จ.พทัลุง

พทัลุง 14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลทะเลน้อย * 19 ต.ค. 61 40 ศพอส.ทะเลน้อย

พทัลุง 15.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลเขำเจียก 1 มิ.ย. 60 113 ทต.เขำเจียก 78 ม.4 ต.เขำเจียก อ.

เมือง จ.พทัลุง

พทัลุง 16.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเขำย่ำ * รุ่นที่ 1 

16 ก.ค. 60  - 

15 ธ.ค. 60 

รุ่นที่ 2

24 ม.ค. 61  - 

27 มิ.ย. 61

60 ศพอส.เขำย่ำ

พทัลุง 17.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.ลำนข่อย 2561 60 ทต.ลำนข่อย

พทัลุง 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลปำ่พะยอม * ก.ค. 61 100 ศพอส.ต ำบลลำนข่อย

พทัลุง 19. โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลแมข่ร ี* 14 มิ.ย. 61 90 ศพอส.แม่ขรี

พทัลุง 20. โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหำรเทำ * 7 ก.ย. 61 80 ศพอส. ต.หำรเทำ

พทัลุง 21. โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลเขำปู ่* 9 มิ.ย. 61 50 อบต.เขำปู ่ต.เขำปู ่อ.ศรีบรรพต จ.

พทัลุง

พทัลุง 22.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลทุง่นำร ี* 19 ต.ค. 61 40 ศพอส.ทุ่งนำรี

พทัลุง 23. โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลนำโหนด 2 ส.ค. 61 30 ศำลำอเนกประสงค์ ม.11 ต.นำ

โหนดพทัลุง 24.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลชัยบรีุ ก.ย. 61 400 อำคำรโรงเรียนพรหมพนิิจชัยบรีุ

พทัลุง 25.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลคลองใหญ่ 2562 50 เทศบำลต ำบลคลองใหญ่

พทัลุง 26.โรงเรียนผู้สูงอำยุบำ้นปรักปอมเทศบำลต ำบลควนเสำธง 2561 230 เทศบำลควนเสำธง

พทัลุง 27.โรงเรียนผู้สงูงอำยุอุดมสุข 2560 60 องค์กำรบริหำรสวนต ำบลเขำย่ำ

พทัลุง 28.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลพนำงดุง 2561 50 ทต.พนำงดุง

พทัลุง 29.วทิยำลัยผ้สูงอำยุ 2560 50 เทศบำลต ำบลบำ้นนำ

หมายเหต ุ     รปูดาว  เป็นพืน้ที ่ (ศพส.) 
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จ ำนวนนักเรยีน สถำนทีต่ัง้โรงเรยีน

พ้ืนทีท่ีม่กีำรจดัตั้งโรงเรียนผู้สงูอำยุ
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พทัลุง 30.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลนำขยำด 2561 40 เทศบำลต ำบลนำขยำด

พทัลุง 31.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลตะโหมด 2562 100 เทศบำลต ำบลตะโมหดจังหวดัพทัลุง

พทัลุง 32.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลปำ่บอน 2559 40 เทศบำลต ำบลปำ่บอน

พทัลุง 33.โรงเรียนผู้สูงอำยุบำ้นปำกคลอง 2560 40 เทศบำลต ำบลมะกอกเหนือ

พทัลุง 34.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลแพรกหำ(พฒันำศักยภพ่ผู้สูงอำย)ุ2563 90 เทศบำลต ำบลแพรกหำ

พทัลุง 35.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลคลองทรำยขำว 2562 50 เทศบำลต ำบลคลองทรำยขำว

พทัลุง 36.โรงเรียนเทศบำลต ำบลท่ำมะเด่ือ 2562 30 เทศบำลต ำบลท่ำมะเด่ือ อ.บำงแก้ว

 จ.พทัลุง

พทัลุง 37.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลทะเลน้อย 2563 55 เทศบำลต ำบลทะเลน้อย

พทัลุง 38.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลหำรเทำ 2561 30-80 เทศบำลต ำบลหำรเทำ

พทัลุง 39.โรงเรียนเรียนผู้สูงอำยุพนมวงัก 2561 120 อบต.พนมวงัก

พทัลุง 40.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลปนัแด 2562 40 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปนัแด

พทัลุง 41.โรงเรียนสร้ำงสุข 2561 50 อบต.โคกลัก

พทัลุง 42.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลจองถนน 2563 48 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจองถนน

พทัลุง 43.ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวยัเทศบำลต ำบลร่มเมือง 2550 90 เทศบำลต ำบลร่มเมือง

พทัลุง 44.โรงรียนสูงวยัภมูิภทร 2559 150 เทศบำลต ำบลเขำสันชัย

พทับงุ 45.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลบำ้นสวน 2560 50 เทศบำลต ำบลบำ้นสวน

พทัลุง 46.โรงเรียนวยัวฒิุพฒันำบำ้นปำ่บอนต่ ำ 2561 60 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำ่บอน

พทัลุง 47.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลเกำะหมำก รุ่นที่ 1 2564 80 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหมำก

พทัลุง 48.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงวยัต ำบลชะมวง 2562 50 อบต.ชะมวง
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พทัลุง 49.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลปรำงหมู่ 2561 60 เทศบำบต ำบลปรำงหมู่

พทัลุง 50. โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลหนองพ้อ* 6 ธ.ค 61 54 ศพอส.ทต.หนองพอ้

ภเูก็ต 1.โรงเรียนผู้สูงอำยุภูเก็ต (ศพส.) 2559 30 ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดกิำร

สังคมผู้สูงอำยุภเูก็ต 

เลขที่ 132 หมู่ 2 ต ำบลปำกคลอก

อ ำเภอถลำง จังหวดัภเูก็ต 83110

ภเูก็ต 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลเกำะแก้ว * 07-Mar-60 30 ศูนย์พฒันำคุณภำพชีวติและ

ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุต ำบลเกำะ

แก้ว

ภเูก็ต 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลไมข้ำว * Jan-60 50 ศูนย์ผู้สูงอำยุต ำบลไม้ขำว หมู่ 3

ภเูก็ต  4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำล

ต ำบลรษัฎำ 

(รร. ตน้แบบ 2561)

28-Jul-58 145 ชั น 3 เทศบำลต ำบลรัษฎำ

ภเูก็ต 5.โรงเรียนผู้สูงอำยุวฒัน์ ทม.กะทู้ มิ.ย. 61 35 อำคำรศูนย์กีฬำและนันทนำกำร 

เทศบำลเมืองกะทู้

ภเูก็ต 6.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทม.ปำ่ตอง 30 เม.ย. 61 30 อำคำรชมรมผู้สูงอำยุเทศบำลเมือง

ปำ่ตอง

ภเูก็ต 7.อบต.เทพกระษตัรี 30

ภเูก็ต 8.เทศบำลต ำบลวชิิต 30

ภเูก็ต 9.อบต.กมลำ * 30 อบต.กมลำ อ.กระทู้

ภเูก็ต 10 โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต. เชิงทะเล 30

ภเูก็ต 11.เทศบำลต ำบลปำ่คลอก 30

ยะลำ 1.โรงเรียนผู้สูงอำยุชำยแดนใต้ (ศพส.) 2560 30 ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดกิำร

สังคมผู้สูงอำยุบำ้นทกัษิณ 

เลขที่ 62 ถนนสุขยำงค์ ต ำบล สะ

เตง อ ำเภอเมือง จังหวดัยะลำ 

95000ยะลำ 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลยุโป * 15 มิ.ย.60 30 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลยุโป หมู่ที่ 

1 ต ำบลยุโป อ ำเภอเมือง จังหวดั

ยะลำ 95000

ยะลำ 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลทำ่สำป * 21-09-59 30 หมู่ที่ 3 ต ำบลท่ำสำป อ.เมือง จ.

ยะลำยะลำ 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลเมอืงรำมนัห ์* 2560 30 ศพอส.เทศบำลเมืองรำมันห ์อ.รำ

มัน จ.ยะลำ

ยะลำ 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบำละ *       

(รร. ตน้แบบ 2561)

04-01-07 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำละ 

ต ำบลบำละ อ ำเภอกำบงั จังหวดั

ยะลำ

ยะลำ 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลเมอืงเบตง 07-01-64 60 อำคำรกองสวสัดิกำรสังคมเทศบำล

เมืองเบตง (หลังเก่ำ) ต.เบคง อ.

เบคง จ.ยะลำ

ยะลำ 7. โรงเรียนผู้สูงอำยุตำชี ศพอส.ต ำบลตำชี หมู่ที่ 2 ต ำบลตำ

ชี อ ำเภอยะหำ จังหวดัยะลำ
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ระนอง 1.โรงเรียนผู้สุงอำยุบำ้นหำดจิก 30 บำ้นหำดจิก ต.ปำกจั่น อ.กระบรีุ

ระนอง 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.กะเปอร์

(รร. ตน้แบบ 2561)

30 เลขที่ 105 หมู่ที่ 1 ถนนเพชร

เกษม ต ำบลกะเปอร์ อ ำเภอ

กะเปอร์ จังหวดัระนอง 85120

ระนอง 3.โรงเรียนผู้สุงอำยุบำงหนิวทิยำคม 30 เลขที่ 10 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม 

ต ำบลบำงหนิ อ ำเภอกะเปอร์ 

จังหวดัระนอง 85120

ระนอง 4.โรงเรียนผู้สุงอำยุต ำบลบำงพระเหนือ 30 เลขที่ 18 ม.2 ต.บำงพระเหนือ 

อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130

ระนอง 5.โรงเรยีนผู้สุงอำยุต ำบลน้ ำจืดน้อย * 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำจืด

น้อย อ ำเภอกระบรีุ จังหวดัระนอง 

85110 

ระนอง 6.โรงเรียนพอ่เฒ่ำ แม่เฒ่ำ ต ำบลบำงนอน 30

ระนอง 7.โรงเรยีนผู้สุงอำยุต ำบลบำงแก้ว * 30

ระนอง 8.โรงเรียนผู้สุงอำยุฮวยซิมเปยีน 30

ระนอง 9.โรงเรียนผู้สุงอำยุ อบต.ปำกจั่น 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกจั่น 

ต ำบลปำกจั่น อ ำเภอกระบรีุ 

จังหวดัระนอง 85110

ระนอง 10.โรงเรียนผู้สุงอำยุ อบต.มะมุ 30

ระนอง 11.โรงเรียนผู้สุงอำยุ ทม.บำงริ น 30

ระนอง 12.โรงเรียนผู้สุงอำยุ ทม.ระนอง 30

ระนอง 13.โรงเรยีนผู้สุงอำยุ อบต.นำคำ * 30

ระนอง 14.โรงเรียนผู้สุงอำยุ ทต.ก ำพวน 30

ระนอง 15.โรงเรยีนผู้สุงอำยุ ทต.ละอุ่น * 30

ระนอง 16.รงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบละเปอร ์* 2561 40 เทศบอลต ำบลกะเปอร์ อ.กะเปอร์

ระนอง 17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบำ้นนำ 2562 40 อบต.บำ้นนำ อ.กะปอร์

ระนอง 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลหงำว 2562 30 ทต.หงำว อ.เมือง

ระนอง 19.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลน้ืด 2562 40 ทต.น  ำจืด อ.กระบรีุ

ระนอง 20.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเกำะสินไห 2562 40 ทต.ปำกน  ำท่ำเรือ อ.เมือง

ระนอง 21.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเกำะพยำม 2562 35 อบต.เกำะพยำม อ.เมือง

ระนอง 22. โรงเรียนสูงวยัใฝ่รู้ ทต.รำชกรูด 30

สงขลำ 1.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลปริก 2559 80 ศำลำสร้ำงผู้สูงอำยุ

สงขลำ 2.โรงเรียนผู้สูงอำยุวดัยูงทอง 2559 30 ศำลำอเนกประสงค์ บำ้นหว้ยหลอ 

ม.3 ต.ท่ำช้ำง อ.บำงกล่ ำ จ.สงขลำ

สงขลำ 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุบำ้นควนเหนือ *

(ทต.ทำ่ชำ้ง)

2560 30 ศูนย์เรียนรู้บำ้นควนเหนือ ม.17 

ต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอบำงกล่ ำ 

จังหวดัสงขลำ

สงขลำ 4.โรงเรียนผู้สูงอำยุวดัคงคำเลียบ 2560 30 วดัคงคำเลียบ

อ ำเภอบำงกล่ ำ จังหวดัสงขลำ

สงขลำ 5.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลคลองแดน 2559 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองแดน

สงขลำ 6.โรงเรียนผุ้สูงอำยุท่ำข้ำม 2559 60 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำข้ำม
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สงขลำ 7.วิทยำลัยผู้เชีย่วชำญชวีิตเทศบำลต ำบล        ระ

โนด *

2559 30 วดัรำษฎร์บ ำรุง ต ำบลระโนด 

อ ำเภอระโนด จังหวดัสงขลำ

สงขลำ 8.โรงเรียนผู้สูงอำยุ วดัคงคำสวสัด์ิ
(สถ.)

30 อบต.สะกอม

สงขลำ 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.นำทวี  *

(สถ.) (รร. ตน้แบบ 2561)

1 พ.ค. 60 60 ศพอส. ทต.นำทวี

สงขลำ 10.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ทุ่งขมิ น (สถ.) 300 อบต.ทุ่งขมิ น

สงขลำ 11.โรงเรียนผู้สูงอำยุสงขลำ (ศพส.) 2559 30 ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดกิำร

สังคมผู้สูงอำยุจังหวัดสงขลำ

เลขที่ 45หมู่ที่ 4 ต ำบลจะแหน 

อ ำเภอสะบำ้ย้อย จังหวดัสงขลำ

สงขลำ 12.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลเมอืงเขำรปูชำ้ง  * 28 มิ.ย. 61 59 เทศบำลต ำบลเขำรูปช้ำง

สงขลำ 13 โรงเรยีนผู้สุงอำยุเทศบำลต ำบลควนเนียง * 14 มี.ค. 61 20 สนง.ทต.ควนเนียง

สงขลำ 14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลเมอืงสะเดำ * 8 ม.ค. 61 100 ศพอส.ทม.สะเดำ

สตูล 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลทำ่เรอื *      

(รร. ตน้แบบ 2561)

2559 250 อบต.ท่ำเรือ อ.ท่ำแพ จ.สตูล

สตูล 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลฉลุง * 2559 30 อบต.ฉลุง

สตูล 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ท่ำแพ (สถ.) 30  อบต.ท่ำแพ

สตูล 4.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลควนขัน เม.ย. 61 60 ศูนย์อบรมจริยธรรมประจ ำมัสยิดนู

รุลเอี๊ยะหซ์ำน

สตูล 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลอุใดเจรญิ * พ.ย. 61 60 ศูนย์เด็กเล็กหมู่ที่ 1 ต.อุใดเจริญ 

อ.ควนกำหลง จ.สตูล

สตูล 6.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลทุ่งบหุลัง ส.ค. 61 40 ส ำนักสงฆ์เขำทะนำน ต.ทุ่งบหุลัง 

อ.ทุ่งหวำ้ จ.สตูล

สตูล 7.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลปำ่แก่บอ่หนิ 19 ส.ค. 61 96 อบต.ปำ่แก่บอ่หนิ ต.ปำ่แก่บอ่หนิ 

อ.ทุ่งหวำ้ จ.สตูล

สตูล 8.โรงเรียนผู้สูงอำยุองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำแพง 16-12-63 90 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำแพง 

539 หมู่ที่ 1 ต.ก ำแพง อ.ละงู จ.

สตูลสตูล 9.โรงเรียนผู้สูงอำยุองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกน  ำ 01-08-62 80 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกน  ำ 

ต.ปำกน  ำ อ.ละงู จ.สตูล

สตูล 10.โรงเรียนผู้สูงอำยุองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนโดน 01-03-64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนโดน 

ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล

สตูล 11.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลทุ่งหวำ้ 07-01-63 45 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลทุ่งหวำ้ ต.

ทุ่งหวำ้ อ.ทุ่งหวำ้ จ.สตูล

สตูล 12.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลคลองขุด ศพอส.คฃองขุด ม.2 ต.คลองขุด อ.

เมืองสตูล จ.สตูล

สตูล 13.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองสตูล 50 บริเวณสำธำรณะเขำโต๊ะพญำวงั ถ.

คูหำประเวศน์ ต.พมิำน อ.เมืองสตูล

 จ.สตูล
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สุรำษฎร์

ธำนี

1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลทำ่ชนะ * 01-Dec-58 60 เทศบำลต ำบลท่ำชนะ อ.ท่ำชนะ 

จ.สุรำษฎร์ธำนี

สุรำษฎร์

ธำนี

2.โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ รพ.สต. บำ้นใน 5 ส.ค. 59

8 พ.ย. 60

160 92/2 รพ.สต.ปำกแพรก อ.ดอนสัก

จ.สุรำษฎร์ธำนี

สุรำษฎร์

ธำนี

3.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลบำงโพธิ์ 12-Aug-59 60 รพ.สต.บำงโพธิ์ อ.เมืองฯ 

จ.สุรำษฎร์ธำนี

สุรำษฎร์

ธำนี

4.โรงเรียนผู้สูงอำยุไทรขึง 02-Jan-60 30 ต ำบลไทรขึง อ.พระแสง จ.สุ

รำษฎร์ธำนี

สุรำษฎร์

ธำนี

5.โรงเรยีนโครงกำรส่งเสรมิสุขภำพ ดำ้นกิจกรรม 

กำรเรยีนรู้ในโรงเรยีนผู้สูงอำยุ *

01-Mar-60 40 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้นยวน 

อ.พนม จ.สุรำษฎร์ธำนี            

ศำลำอเนกประสงค์บำ้นเขำใน

สุรำษฎร์

ธำนี

6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลเวียงสระ * 20-Apr-60 60 ศพอส.เทศบำลต ำบลเวยีงสระ 

อ.เวยีงสระ จ.สุรำษฎร์ธำนี

สุรำษฎร์

ธำนี

7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลบำ้นนำ * 19-May-60 20 ศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุหมู่ 2 ต.บำ้นนำ

อ.บำ้นนำเดิม

สุรำษฎร์

ธำนี

8.โรงเรียนผู้สุงอำยุโรงพยำบำลชัยบรีุ 25-May-60 110 โรงพยำบำลชัยบรีุ เลขที่ 114 หมู่ที่

 3 ต.สองแพรก อ.ชัยบรีุ

สุรำษฎร์

ธำนี

9.โรงเรียนสร้ำงเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุต ำบลท่ำเคย 12-Feb-61 90 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเคย 

หมู่ที่ 3 ต.ท่ำเคย อ.ท่ำฉำง

สุรำษฎร์

ธำนี

10.โรงเรียนบำ้นทุ่งในไร่ 18-Apr-61 35 รพ.สต. บำ้นทุ่งในไร่ ต.ทุ่งเตำ 

อ.บำ้นนำสำร

สุรำษฎร์

ธำนี

11.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลทุ่งเตำ 30 วดัวเิวกำรำม ต.ทุ่งเตำ อ.บำ้นนำ

สำรสุรำษฎร์

ธำนี

12.โรงเรยีนผู้สุงอำยุเทศบำลต ำบลพรพีุ *

(ตน้แบบ 2561)

33 ศพอส.เทศบำลต ำบลพรุพ ีต.พรุพี

อ.บำ้นนำสำร

สุรำษฎร์

ธำนี

13.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.น  ำพุ 15-Aug-60 66 อบต.น  ำพ ุต.น  ำพ ุอ.บำ้นนำสำร

สุรำษฎร์

ธำนี

14.โรงเรียนผู้สูงอำยุท่ำชี 15-Jul-61 65 ที่วำ่กำรชมรมผู้สูงอำยุเทศบำล

ต ำบลท่ำชี อ.บำ้นนำสำร จ.สุ

รำษฎร์ธำนี

สุรำษฎร์

ธำนี

15.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลควนสุบรรณ 18-Dec-60 30 รพ.สต.ควนสุบรรณ ต.ควนสุบรรณ 

อ.บำ้นนำสำร

สุรำษฎร์

ธำนี

16.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลช้ำงขวำ 01-Aug-60 100 202 เทศบำลต ำบลช้ำงขวำ 

อ.กำญจนดิษฐ์

สุรำษฎร์

ธำนี

17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุบำ้นเขำในนำ 50 ศำลำเอนกประสงค์หมู่ที่ 8 ต.ต้น

ยวน

อ.พนมสุรำษฎร์

ธำนี

18.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลคลองชะอุ่น 30 เทศบำลคลองชะอุ่น หมู่ที่ 3 อ.พนม

สุรำษฎร์

ธำนี

19.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทสบำลต ำบลทุ่งหลวง 30 เทศบำลต ำบลทุ่งหลวง ต.ทุ่งหลวง 

อ.เวยีงสระ
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ล ำดบั จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปทีีเ่ริ่ม

ด ำเนินกำร
จ ำนวนนักเรยีน สถำนทีต่ัง้โรงเรยีน

พ้ืนทีท่ีม่กีำรจดัตั้งโรงเรียนผู้สงูอำยุ

ภำคใต้

สุรำษฎร์

ธำนี

20.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลบำ้นสมเด็จ 11-Apr-59 126 ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอำยุ ผู้พกิำร

ต ำบลบำ้นเสด็จ หมู่ที่ 13 ต.บำ้น

เสด็จ 

อ.เคียนซำสุรำษฎร์

ธำนี

21.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลชัยบรีุ 1 ต.ค. 59 100 วดันิคมคณำรำม ม.1 ต.ชัยบรีุ อ.

ชัยบรีุ

สุรำษฎร์

ธำนี

22.โรงเรียนชรำบำลต ำบลเลม็ด 14-Feb-61 ม. 2 ต.เลม็ด อ.ไชยำ

สุรำษฎร์

ธำนี

23.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลตะกรบ 08-Feb-61 48 ม. 5 ต.ตะกรบ อ.ไชยำ

สุรำษฎร์

ธำนี

24.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงวยั 01-Feb-60 50 โรงเรียน กศน. ต.ดอนสัก 24 ม.5 

ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก

สุรำษฎร์

ธำนี

25.โรงเรียนผู้สูงอำยุกะเปำ 05-Jul-60 47 อบต. กะเปำ ม. 7 ต.กะเปำ 

อ.คีรีรัฐนิคม

สุรำษฎร์

ธำนี

26.โรงเรียนผู้สูงอำยุบำ้นยำง 16-Apr-61 50 อบต.บำ้นยำง ม.1 ต.บำ้นยำง

อ.คีรีรัฐนิคม

สุรำษฎร์

ธำนี

27.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลบำ้นตำขุน 08-May-61 45 159 ม.4 ต.เขำวง อ.บำ้นตำขุน

สุรำษฎร์

ธำนี

28.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลปำกฉลุย 30 ส ำนักสงฆ์ธรรมประดิษฐ์ ม. 1 

ต.ปำกฉลุย อ.ท่ำฉำง

สุรำษฎร์

ธำนี

29.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลท่ำเคย 12-Feb-61 50 ศำลำเอนกประสงค์ อบต.ท่ำเคย  

ต.ท่ำเคย อ.ท่ำฉำง

สุรำษฎร์

ธำนี

30.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลเสวียด * 11-Jan-61 50 ศำลำเอนกประสงค์ รพ.สต.เสวยีด

ต.เสวยีด อ.ท่ำฉำง

สุรำษฎร์

ธำนี

31.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.ท่ำฉำง 01-May-61 42 ทต.ท่ำฉำง ม.3 ต.ท่ำฉำง อ.ท่ำฉำง

สุรำษฎร์

ธำนี

32.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลบำงโพธิ์ 26-Jun-59 30 รพ.สต.บำงโพธิ์ อ.เมืองฯ 

จ.สุรำษฎร์ธำนี

สุรำษฎร์

ธำนี

33.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลขนุทะเล * 10 สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ บำ้นควนยุง 

ม.4

ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯสุรำษฎร์

ธำนี

34.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลวัดประดู ่* 43 ศพอส.เทศบำลต ำบลวดัประดู่ อ.

เมืองฯ

สุรำษฎร์

ธำนี

35.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลถ  ำสิงขร 30 ม.5 (บอ่น  ำร้อน) ต.ถ  ำสิงขร 

อ.คีรีรัฐนิคม

สุรำษฎร์

ธำนี

36.โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลทุ่งเตำ 27 เม.ย. 61 -

7 ธ.ค. 61

50 วดัธรรมศำลำวเิวกำรำม ม. 1 ต.ทุ่ง

เตำ

อ.บำ้นนำสำร

สุรำษฎร์

ธำนี

37.โรงเรียนผู้สูงอำยุบำ้นหว้ยใหญ่ มี.ค. 61 -

ก.ย. 61

60 วดัหว้ยใหญ่ หมู่ 1 ต.บำ้นนำ 

อ.บำ้นนำเดิม

สุรำษฎร์

ธำนี

38.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองนำสำร ส.ค. 61 - พ.ย. 61 32 หอประชุมโรงเรียนเทศบำล 1 

(หว้ยมุด)
สุรำษฎร์

ธำนี

39.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.บำงไทร 2561 70 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงไทร

สุรำษฎร์

ธำนี

40.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลตลำดไชยำ พ.ค. 61 - พ.ค. 62 70 วดัเวยีง ต.ตลำดไชยำ อ.ไชยำฯ

สุรำษฎร์

ธำนี

41.โรงเรียนผู้สูงอำยุ

(มหำวทิยำลัยรำชภฏัสุรำษฎร์ธำน)ี

30 คณะวทิยำลัยพยำบำล

มหำวทิยำลัยรำชภฏัสุรำษฎร์ธำนี
ยอดรวม 14 จังหวัด 272 15,061      
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