
ล ำดับ จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปีทีเ่ริ่ม 

ด ำเนินกำร

จ ำนวน

นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

1 ก ำแพงเพช

ร

24 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ชมรมเสรมิสรำ้งสุขภำพผู้อำวุโส 

(ศพอส.พรำนกระต่ำย)*

2549 150 เทศบำลต ำบลพรำนกระต่ำย

อ.พรำนกระต่ำย

ก ำแพงเพช

ร

2.ศูนย์กำรเรยีนรู้ตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอำยุ ต ำบล

คลองน้ ำไหล (ศพอส.คลองน้ ำไหล) *

(รร.ต้นแบบ 2561)

2557 150 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองน  ำไหล

อ.คลองลำน

ก ำแพงเพช

ร

3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแม่ลำด * 2558 50 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ลำด 

(ศพอส.แม่ลำด) อ.คลองขลุง

ก ำแพงเพช

ร

4.โรงเรียนผู้สูงวยั เทศบำลต ำบลลำนกระบือ 2557 100 เทศบำลต ำบลลำนกระบือ อ.ลำน

กระบือก ำแพงเพช

ร

5.โรงเรียนผู้สูงอำย ุเทศบำลต ำบลสกลบำตร 2555 30 เทศบำลต ำบลสกลบำตร

อ.ขำณุวรลักษบุรี

ก ำแพงเพช

ร

6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลทุง่ทรำย* 2557 50 ๒๓๔  หมู่ที่  ๑  ต ำบลทุ่งทรำย  

อ ำเภอทรำยทองวฒันำ  

จงัหวดัก ำแพงเพชร  ๖๒๑๙๐

ก ำแพงเพช

ร

7.โรงเรียนผู้สูงอำย ุเทศบำลต ำบลคลองพิไกร 2559 30 เทศบำลต ำบลคลองพิไกร 

อ.พรำนกระต่ำย

ก ำแพงเพช

ร

8.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลลำนดอกไม้ 21 เม.ย. 59 90 อบต.ลำนดอกไม้ เลขที่ 191 หมู่ 3 

ต ำบลลำนดอกไม้ อ ำเภอเมือง จงัหวดั

ก ำแพงเพชร

ก ำแพงเพช

ร

9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.นิคมทุง่โพธิ์ทะเล* 2560 60 ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง

ก ำแพงเพช

ร

10.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลท่ำขุนรำม 2561 30 อบต.ท่ำขุนรำม อ.เมือง

ก ำแพงเพช

ร

11.โรงเรียนสร้ำงสุข สูงวยัต ำบลเทพนคร 2560 70 ทต.เทพนคร อ.เมือง

ก ำแพงเพช

ร

12.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบ่อถ  ำ 2560 50 อบต.บ่อถ  ำ อ.ขำณุวรลักษณ์บุรี

ก ำแพงเพช

ร

13.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนองทอง* 2561 60 อบต.หนองทอง  อ.ไทรงำม

ก ำแพงเพช

ร

14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลมหำชัย* 2561 50 อบต.มหำชัย อ.ไทรงำม

ก ำแพงเพช

ร

15.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลวังแขม* 2561 70 อบต.วงัแขม อ.คลองขลุง

ก ำแพงเพช

ร

16.ศพอส. ทต.นครชุม * 30 เทศบำลต ำบลนครชุม  อ.เมือง

ก ำแพงเพช

ร

17.ศพอส.สักงำม * 50 อบต.สักงำม อ.คลองลำน

ก ำแพงเพช

ร

18.ศพอส. ทต.ระหำน * 50 เทศบำลต ำบลระหำน อ.บึงสำมัคคี

ก ำแพงเพช

ร

19.ศพอส. เพชรชมภู * 50 อบต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร

ก ำแพงเพช

ร

20.ศพอส. โพธิ์ทอง * 50 อบต.โพธิ์ทอง อ.ปำงศิลำทอง

ก ำแพงเพช

ร

21.ศพอส.ต ำบลสกลบำตร * อ.ขำณุวรลักษบุรี

ก ำแพงเพช

ร

22. โรงเรียนเปีย่มสุขผู้สูงอำยุ อ.ลำนกระบือ

ก ำแพงเพช

ร

23.ชมรมเสรมิสรำ้งสุขภำพผู้อำวุโส * อ.เมือง

ก ำแพงเพช

ร

24 ศพอส.ต ำบลไทรงำม * อ.ไทรงำม

2 เชียงรำย 165 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลสันสลี * 26-May-60 200 115 ม.2 ต.สันสลี อ.เวยีงป่าเป้า

เชียงรำย 2.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.เวยีงป่าเป้า 03-Oct-60 150 555 ม.10 ต.เวยีง อ.เวยีงป่าเป้า

เชียงรำย 3.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลแม่เจดียใ์หม่ 16-May-60 162 259 ม.9 ต.แม่เจดียใ์หม่ อ.เวยีงป่าเป้า

เชียงรำย 4.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.แม่ขะจาน 13-Oct-61 65 ทต.แม่ขะจาน ต.แม่เจยี อ.เวยีงป่าเป้า

เชียงรำย 5.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลบ้านโป่ง 19-Aug-59 91 อบต.บ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.เวยีงป่าเป้า

พ้ืนที่ที่มกีำรจัดตัง้โรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคเหนือ

หมายเหต ุ     รปูดาว  เป็นพืน้ที ่ (ศพส.) 

 เป็นพืน้ที ่ (ร.ร.ตน้แบบ 61)

*    เป็นพืน้ที ่(ศพอส.)
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เชียงรำย 6.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลป่าง้ิว 10-Nov-60 135 วดัป่าง้ิว ต.ป่าง้ิว อ.เวยีงป่าเป้า

เชียงรำย 7.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเวยีงกาหลง 12-Apr-62 102 วดัแม่ห่าง ต.เวยีงกาหลง อ.เวยีงป่าเป้า

เชียงรำย 8.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ป่าแดด 27-Oct-57 188 ศูนยสุ์ขภาวะชุมชน ม.4 ต.ป่าแดด 

อ.ป่าแดด

เชียงรำย 9.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ป่าแงะ 09-Sep-59 213 ศูนยพ์ัฒนา หมู่ 5 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด

เชียงรำย 10.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.โรงช้ำง  * 15-Feb-60 120 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายตุ าบลโรงช้าง อ.ป่าแดด

เชียงรำย 11.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลศรีโพธิ์เงิน 12-Jun-62 61 รพ.สต.ศรีโพธิ์เงิน ต.ศรีโพธิ์เงิน 

อ.ป่าแดด

เชียงรำย 12.ศูนย์วิชำชีพต ำบลสันมะค่ำ  * 01-Jun-58 39 เทศบาลต าบลสันมะค่า ต.สันมะค่า 

อ.ป่าแดด

เชียงรำย 13.ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายตุ าบลแม่ไร่ 29 ต.ต. 58 120 โรงเรียนบ้านสันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จนั

เชียงรำย 14.กลุ่มผู้สูงอายแุม่ค า 29-Sep-60 125 โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.แม่ค า อ.แม่จนั

เชียงรำย 15.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.สายน้ าค า 11-Apr-60 142 วดัศรีโคมค า ต.แม่ค า อ.แม่จนั

เชียงรำย 16.ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนผู้สูงอายตุ าบลศรีค้ า 24-Nov-59 182 โรงเรียนบ้านป่ายาง ต.ศรีค า อ.แม่จนั

เชียงรำย 17.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลป่าซาง 11-Apr-59 216 ทต.ป่าซาง ต.ศรีค้ า อ.แม่จนั

เชียงรำย 18.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลสันทราย 18-Jul-57 120 ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.แม่จนั

เชียงรำย 19.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลจอมสวรรค์ 13-Sep-61 227 ศูนยพ์ัฒนาบ้านบ่อก้าง ต.จอมสวรรค์ 

อ.แม่จนั

เชียงรำย 20.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลท่าข้าวเปลือก 11-Feb-59 80 ทต.ท่าข้าวเปลือก ต.ท่าข้าวเปลือก 

อ.แม่จนั

เชียงรำย 21.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลจันจว้ำใต้ * 15-Aug-58 421 ทต.จนัจวา้ ต.จนัจวา้ อ.แม่จนั

เชียงรำย 22.โรงเรียนผู้สูงอายวุดัหนองปึง๋ ต าบลจนัจวา้ใต้ 20-Feb-61 150 วดัหนองปึง๋ ต.จนัจวา้ อ.แม่จนั

เชียงรำย 23.โรงเรียนผู้สูงอายวุดัหนองครก 01-Feb-61 130 วดัหนองครก ต.ตันจวา้ อ.แม่จนั

เชียงรำย 24.โรงเรียนผู้สูงอายคุนเก่ายงัเก่งต าบลป่าตึง 18-Oct-55 140 โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลป่าตึง

ต.ป่าตึง อ.แม่จนั

เชียงรำย 25.โรงเรียนผู้สูงอายบุ่าป้าวห้าว ต.แม่จนั ปี 2554 60 ทต.แม่จนั ต.แม่จนั อ.แม่จนั

เชียงรำย 26.โรงเรียนผู้สูงอายหุ้วยมะหินฝน ต.ป่าตึง 28-Apr-60 50 รพ.สต.ป่าตึง ต.ป่าตึง อ.แม่จนั

เชียงรำย 27.วทิยาลัยผู้สูงอายตุ าบลเวยีงเหนือ 30-May-60 195 วดัพนาลัยเกษม ต.เวยีงเหนือ อ.เวยีงชัย

เชียงรำย 28.โรงเรียนชราบาลต าบลผางาม 08-Jun-58 505 อบต.ผางาม ต.ผางาม อ.เวยีงชัย

เชียงรำย 29.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.สิรเิวียงชัย  * 01-Oct-58 134 ทต.เวยีงชัย อ.เวยีงชัย

เชียงรำย 30.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลดอนศิลา 18-Jun-60 50 อาคารชมรมผู้สูงอายุ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

เชียงรำย 31.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.เมืองชุม 01-Jan-58 135 ทต.เมืองชุม ต.เมืองชุม อ.เวยีงชัย

เชียงรำย 32.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.เวยีงชัย 13-Oct-60 137 ศูนย์สุขภาวะผู้สูงอายุ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

เชียงรำย 33.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลศรีถ้อย 09-Nov-60 136 อบต.ศรีถ้อย ม.2 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย

เชียงรำย 34.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลป่าแดด 23-Oct-60 120 113 ม.10 ต.ป่าแดด ต.ป่าแดด

 อ.แม่สรวย

เชียงรำย 35.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.เจดียห์ลวง  27 ก.ค. 57 112 วดัเจดียห์ลวง ต.เจดียห์ลวง อ.แม่สรวย

เชียงรำย 36.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านดินด าดอนแก้ว 12-May-59 39 วดัดินด า ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย

หมายเหต ุ     รปูดาว  เป็นพืน้ที ่ (ศพส.) 

 เป็นพืน้ที ่ (ร.ร.ตน้แบบ 61)

*    เป็นพืน้ที ่(ศพอส.)
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เชียงรำย 37.โรงเรียนผู้สูงอายหุมู่เฮารวมใจ 22-May-61 71 บ้านใหม่สุขสรรค์ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย

เชียงรำย 38.โรงเรยีนผู้สูงอำยุบ้ำนหล่ำยลำว * 28-Nov-58 30 วดัใหม่สันติธรรม ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย

เชียงรำย 39.โรงเรียนผู้สูงวยัหัวใจเกินร้อย 05-Apr-62 100 บ้านป่าสัก ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย

เชียงรำย 40.ศูนย์สำมวัยหัวใจเดียวกัน (ศพอส.ท่ำก๊อ ม.7)  * 20-Feb-62 72 บ้านป่าลัน ม.3 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย

เชียงรำย 41.โรงเรียนผู้สูงวยัใส่ใจสุขภาพต าบลม่วงยาย 02-Jun-62 221 อาคารสุขภาวะชุมชน ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น

เชียงรำย 42.ศูนยส่์งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายตุ าบลบ้านปอ ปี 2558 64 วดับ้านดอน ม.3 ต.ปอ อ.เวยีงแก่น

เชียงรำย 43.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหล่ำยงำว * 12-Feb-58 151 ม.1 ต.หล่ายงาว อ.เวยีงแก่น

เชียงรำย 44.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลท่าข้าม 12-Mar-58 63 โรงเรียนบำ้นโล๊ะ ม.3 ต.ทำ่ข้ำม อ.เวียงแก่น

เชียงรำย 45.ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสรมิอำชีพผู้สูงอำยุ

ต ำบลเทิดไทย  *

20-Jan-59 100 บา้นเทดิไทย ม.1 ต.เทดิไทย อ.แม่ฟา้หลวง

เชียงรำย 46.โรงเรียนผู้สูงอายแุละพัฒนาคุณภาพชีวติ

อ าเภอแม่สลองใน

27-Jun-62 85 บา้นนาโต่ ม.1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้หลวง

เชียงรำย 47.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.พญาเม็งราย 01-May-58 88 อาคารศูนยสุ์ขภาวะชุมชนอ าเภอพญา

เม็งราย ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย

เชียงรำย 48.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลแม่เปำ * 20-Mar-60 133 ศพอส.แม่เปา ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย

เชียงรำย 49.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลแม่ต  ำ * 12-Feb-61 168 ศพอส.แม่ต  า ต.แม่ต  า อ.พญาเม็งราย

เชียงรำย 50.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลตาดควนั 30-Sep-59 85 วัดแม่ต  าหลวง ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย

เชียงรำย 51.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านสันสะอาด 01-May-60 43 โรงเรียนบา้นสันสะอาด ต.ไม้ยา 

อ.พญาเม็งราย

เชียงรำย 52.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ไม้ยา 01-May-60 58 เทศบาลต าบลไม้ยา ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย

เชียงรำย 53.โรงเรยีนชุมชนแห่งกำรเรยีนรู้ต ำบลศรเีมืองชุม * 01-Oct-60 165 61 ม.7 บ.ทา่ศาลา ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย

เชียงรำย 54.โรงเรียนผู้สูงอาย(ุข่วงผญ๋า) 13-Jul-60 116 วดัหิรัญญาวาส ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย

เชียงรำย 55.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลโป่งผา 16-Sep-60 72 วดับ้านจอ้ง ม.9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย

เชียงรำย 56.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลแม่สายมิตรภาพ 10-Oct-61 90 ทต.แม่สายมิตร ต.แม่สาย อ.แม่สาย

เชียงรำย 57.โรงเรียนสโมสรสามัคคีผู้สูงอาย ุทต.ห้วยไคร้ 17-Aug-60 168 วดัห้วยไคร้ใหม่ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย

เชียงรำย 58.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลบ้านด้าย 08-Aug-60 93 อบต.บ้านด้าย ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย

เชียงรำย 59.โรงเรียนผู้สูงอายศูุนยส่์งเสริมสุขภาพและเรียนรู้

ป่าเหมือด

14-Dec-61 60 ศูนยผู้์สูงอายปุ่าเหมือด ต.เวยีงพานค า 

อ.แม่สาย

เชียงรำย 60.ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายพุระเจา้พรหมวหิาร 10-Jan-60 235 วดัพรหมวหิาร ต.แม่สาย อ.แม่สาย

เชียงรำย 61.โรงเรียนเตรียมผู้สูงอายตุ าบลโป่งงาม ต.โป่งงาม อ.แม่สาย

เชียงรำย 62.โรงเรยีนคนสำมวัยวัดพระธำตุผำเงำ

(เทศบำลต ำบลเวียง)  *

02-Apr-59 104 391 บ้านสบค า วดัพระธาตุผาเงา 

ต.เวยีง อ.เชียงแสน

เชียงรำย 63.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลโยนก 09-Jan-60 124 ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอยจนั ต.โยนก

เชียงรำย 64.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.ป่ำสัก * 20-May-59 130 อบต.ป่าสัก ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน

เชียงรำย 65.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.เวยีงเชียงแสน 18-Oct-58 112 วดัผ้าขาวป้าน ต.เวยีง อ.เชียงแสน

เชียงรำย 66.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลแม่เงิน 11-Jul-62 130 อบต.แม่เงิน ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน

เชียงรำย 67.โรงเรียนผู้สูงอายศุรีดอนมูล 104 วดัศรีบุญยนื ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน
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เชียงรำย 68.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลโชคชัย * 24-Mar-59 60 วดัแม่เลียบ ม.2 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง

เชียงรำย 69.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลปงน้อย 18-Feb-61 64 หอประชุม อบต.ปงน้อย ต.ปงนอย 

อ.ดอยหลวง

เชียงรำย 70.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองป่ากอ 21-Feb-61 100 อบต.หนองปา่กอ ต.หนองปา่กอ 

อ.ดอยหลวง

เชียงรำย 71.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.สถำน * 12-Feb-59 267 วดัเชียงคาน ต.สถาน อ.เชียงของ

เชียงรำย 72.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.บุญเรือง 24-Nov-59 91 อาคารเก่า ธกส ม.4 บ.หก ต.บุญเรือง 

อ.เชียงของ

เชียงรำย 73.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.เวยีง 09-Jan-60 109 อาคารป้องกันฯ ทต.เวยีง ต.เวยีง 

อ.เชียงของ

เชียงรำย 74.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลห้วยซ้อ * 01-Sep-59 189 อาคารหมู่ 13 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ

เชียงรำย 75.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ศรีดอนชัย 02-Aug-61 177 วดัท่าข้ามศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย

เชียงรำย 76.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.เวยีงเชียงของ 04-Nov-58 139 อาคารหมู่ 7 บ.หาดไคร้ ต.เวยีงเชียงของ

เชียงรำย 77.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลคร่ึง 01-Apr-58 160 อาคารหอประชุม ทต.คร่ึง

เชียงรำย 78.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลริมโขง 10-Apr-62 150 อาคารหอประชุม อบต.ริมโขง ต.ริมโขง

เชียงรำย 79.โฮงเฮยีนผู้สูงวัยต ำบลป่ำตำล * 07-Aug-56          1,159 ศูนย์สุขภาวะชุมชน ทต.ปา่ตาล อ.ขุนตาล

เชียงรำย 80.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.ต้า 04-Oct-61 130 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.ต้า ม.4 ต.ต้า

เชียงรำย 81.โรงเรยีนผู้สูงอำยุบ้ำนยำงฮอม * 87 ก.พ. 60 146 ศูนย์สุขภาพผู้สุงอายุ บ.ยางฮอม ต.ยางฮอม

เชียงรำย 82.โรงเรียนสมุนไพรห้วยสัก 30 ต.ยางฮอน อ.ขุนตาล

เชียงรำย 83.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ต้า 30 ทต.ต้า ต.ต้า อ.ขุนตาล

เชียงรำย 84.โรงเรยีนผู้สูงอำยุวัดหัวฝำย                            

(ร.ร. ต้นแบบ 2561) *

14-Feb-54 750 โรงเรียนผู้สูงอายวุดัหัวฝาย

91 หมู่ 9 ต.สันกลาง

อ.พาน จ.เชียงราย 57120

เชียงรำย 85.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลทานตะวนั 11-Sep-59 129 วดัอรัญวเิวก ต.ทานตะวนั อ.พาน

เชียงรำย 86.โรงเรียนผู้สูงอายสุหมิตรวทิยา 04-Jan-61 210 ม.10 ต.ทานตะวนั อ.พาน

เชียงรำย 87.โรงเรียนผู้สูงอายวุฒิุวทิยาลัย ทต.เมืองพาน 22-Oct-58 206 วดัเทพวนั ต.เมืองพาน อ.พาน

เชียงรำย 88.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลแม่อ้อ 11-Sep-60 163 อบต.เก่า ม.13 ต.แม่อ้อ อ.พาน

เชียงรำย 89.ศูนย์กำรเรียนรู้และส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงวัยทรำยขำว 15-May-62 273 วดับ้านคาววงัและร.ร.บ้านคาววงั 

ต.ทรายขาว อ.พาน

เชียงรำย 90.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.สันมะเค็ด 01-Jan-60 112 อาคารเทศบาลเก่า ต.สันมะเค็ด อ.พาน

เชียงรำย 91.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลสันติสุข 20-Jan-57 148 62 ม. 6 ต.สันติสุข อ.พาน

เชียงรำย 92.ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายตุ าบลเจริญเมือง 01-Aug-59 96 อบต.เจริญเมือง ต.เจริญเมือง อ.พาน

เชียงรำย 93.โฮงเฮียนข่วงผะญ๋าผู้สูงวยัต าบลเวยีงห้าว 01-Mar-60 126 อบต.เวยีงห้าว ต.เวยีงห้าว อ.พาน

เชียงรำย 94.โรงเรียนข่วงผะญ๋าวฒิุยาลัย ต าบลเมืองพาน 13-Apr-61 191 อบต.เมืองพาน ต.เมืองพาน อ.พาน

เชียงรำย 95.โรงเรียนสูงวยัวทิยา 04-Sep-60 224 วดัทุ่งมะพร้าว ต.ม่วงค า อ.พาน

เชียงรำย 96.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลดอยงาม 18-Dec-56 120 วดัจ าคาวตอง ต.ดอยงาม อ.พาน

เชียงรำย 97.ศูนย์กำรเรยีนรู้โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลแม่เย็น  * 23-Feb-61 141 ร.ร.ป่าสัก ต.แม่เยน็ อ.พาน

เชียงรำย 98.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลป่าหุง่ 19-Mar-59 206 อบต.ป่าหุง่ ต.ป่าหุง่ อ.พาน
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เชียงรำย 99.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหัวงม้ * 29-Aug-53 240 วดัศรีเมืองมูล ต.หัวง้ม อ.พาน

เชียงรำย 100.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลธารทอง 01-Jan-59 140 อบต.ธารทอง อ.พาน

เชียงรำย 101.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลทุ่งก่อ 15-Nov-60 169 ศูนยสุ์ขภาวะชุมชนอ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง 

ต.ทุ่งก่อ อ.เวยีงเชียงรุ้ง

เชียงรำย 102.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลป่ำซำง * 12-Feb-57 279 วัดศรีดอนชัย ม.2 ต.ปา่ซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง

เชียงรำย 103.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลดงมหาวนั 05-Jul-60 163 อบต.ดงมหาวนั อ.เวยีงเชียงรุ้ง

เชียงรำย 104.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ดงมะดะ 19-Jun-60 100 ทต.ดงมะดะ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว

เชียงรำย 105.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านห้วยส้านยาว 01-Jan-53 75 วดัห้วยส้านยาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว

เชียงรำย 106.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านหนองเก้าห้อง 01-Jan-54 72 วดัสันหนองเหลียว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว

เชียงรำย 107.โรงเรียนผู้สูงอายวุดัท่าต้นตัน 20-Apr-59 60 วดัท่าต้นตัน ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว

เชียงรำย 108.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านห้วยส้านดอนจั น 01-Jun-61 140 วดัดอนจั น ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว

เชียงรำย 109.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบัวสลี * 20-Apr-61 70 อบต.บัวสลี ต.บัวสี อ.แม่ลาว

เชียงรำย 110.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ป่าก่อด า 02-Jul-59 112 ทต.ป่าก่อด า ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว

เชียงรำย 111.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.ป่าก่อด า 06-Nov-61 221 อบต.ป่าก่อด า ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว

เชียงรำย 112.โรงเรียนผู้สูงอายวุยัเพลินต าบลโป่งแพร่ 19-Feb-61 110 อบต.โป่งแพร่ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว

เชียงรำย 113.ศูนย์กำรเรยีนรู้ผู้สูงอำยุตลอดชีพต ำบลบ้ำนดู ่* 08-Sep-59 192 ต.บ้านดู่ อ.เมือง

เชียงรำย 114.ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายตุ าบลห้วยสัก 14-Oct-60 183 ต.ห้วยสัก อ.เมือง

เชียงรำย 115.โรงเรียนผู้สูงอายวุดัเกษมสุข ต.ห้วยสัก อ.เมือง

เชียงรำย 116.ศูนยก์ารเรียนรู้ ทต.ท่าสาย ต.ท่าสาย อ.เมือง

เชียงรำย 117.โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านดอยสมบูรณ์ ต.ดอยลาน อ.เมือง

เชียงรำย 118.โรงเรียนผู้สูงอายแุม่ยาว 10-Jun-59 126 ต.แม่ยาว อ.เมือง

เชียงรำย 119.โรงเรียนผู้สูงอายแุม่ข้าวต้ม 170 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง

เชียงรำย 120.ศูนยก์ารเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายนุางแล 55 ต.นางแล อ.เมือง

เชียงรำย 121.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลท่าสุด 140 ต.ท่าสุด อ.เมือง

เชียงรำย 122.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลแม่กรณ ์* 92 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง

เชียงรำย 123.ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายตุ าบลสันทราย 15-Mar-62 110 ต.สันทราย อ.เมือง

เชียงรำย 124.โรงเรยีนสรำ้งสุขคนเฒ่ำ * 185 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง

เชียงรำย 125.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลริมกก 21-Jul-61 70 ต.ริมกก อ.เมือง

เชียงรำย 126.โรงเรียนสร้างสุขภาพผู้สูงอายวุดัสันมะนะ 106 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง

เชียงรำย 127.มหาวทิยาลัยวยัที่ 3 30 ต.เวยีง อ.เมือง

เชียงรำย 128.ศูนยก์ารเรียนรู้โรงเรียนวทิยาลัยผู้สูงวยั

ต าบลหนองแรด

01-Dec-59 100 วดัดอนมูล ต.หนองแรด อ.เทิง

เชียงรำย 129.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ง้ิว 01-Jul-57 200 ทต.ง้ิว ต.ง้ิว อ.เทิง

เชียงรำย 130.ศูนยเ์รียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

บ้านห้วยไคร้

01-Oct-60 130 วดับ้านห้วยไคร้ ต.เวยีง อ.เทิง

เชียงรำย 131.โรงเรียนผู้สูงอายวุดัทุ่งโห้ง 01-Oct-60 100 วดัทุ่งโห้ง ต.เวยีง อ.เทิง

เชียงรำย 132.โรงเรียนผู้สูงอายวุดัร่องริว 01-Oct-60 70 วดัร่องริว ต.เวยีง อ.เทิง

เชียงรำย 133.โรงเรียนผู้สูงอายวุดัช้างค า 01-Oct-60 70 วดัช้างค า ต.เวยีง อ.เทิง

เชียงรำย 134.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.เวยีงเทิง 01-Oct-60 130 ร.ร.อนุบาลเทศบาลเวยีงเทิง ต.เวยีง
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เชียงรำย 135.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลเชียงเค่ียน * 15-May-55 120 รพ.สต.เชียงเค่ียน ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง

เชียงรำย 136.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลแม่ลอย 23-Oct-54 100 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลแม่ลอย อ.เทงิ

เชียงรำย 137.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลศรดีอนไชย * 01-Mar-61 110 หอประชุมผู้สูงอาย ุม.8 ต.ศรีดอนไชย

เชียงรำย 138.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.บ้านปล้อง 01-Oct-57 120 ทต.ปล้อง ต.ปล้อง อ.เทิง

เชียงรำย 139.โรงเรียนผู้สูงอาย ุตับเต่า 15-Apr-57 100 วดัต้นเขือง ต.ตับเต่า อ.เทิง

เชียงรำย 140. โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.บ้านปล้อง 10-Oct-57 120 ต.บ้านปล้อง อ.เทิง

เชียงรำย 141. โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.หงาว ปี 2558 70 ต.หงาว อ.เทิง

เชียงรำย 142. โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลแม่เจดีย์ 100 ต.แม่เจดีย ์อ.เวยีงป่าเป้า อบต.แม่เจดีย์

เชียงรำย 143. ศูนยพ์ัฒนาและสร้างเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายตุ าบล

แม่ค า

29-ก.ย-60 125 ต.แม่ค า อ.แม่จนั โรงเรียนผู้สูงอายุ

เทศบาลต าบลแม่ค า

เชียงรำย 144. โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลเจดียห์ลวง 90

เชียงรำย 145. โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลแม่พริก 13-พ.ย-63 120 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย อบต.แม่พริก

เชียงรำย 146. โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลเวยีงสรวย 70 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย

เชียงรำย 147 โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลแม่สรวย 80 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย

เชียงรำย 148 โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลวาวี 40 ต.วาว ีอ.แม่สรวย

เชียงรำย 149 โรงเรียนผู้สูงอายแุละพัฒนาคุณภาพชีวติอ าเภอแม่ฟ้า

หลวง

20-มิ.ย-62 85 บ้านนาโต่ หมู1่ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้า

หลวง จ.เชียงราย ณ สาขาเชียงรายใน

พระราชด าริพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เชียงรำย 150 โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลแม่สลองนอก 60 อ.แม่ฟ้าหลวง

เชียงรำย 151 โรงเรียนผู้สงอายตุ าบลแม่ฟ้าหลวง 45 อ.แม่ฟ้าหลวง

เชียงรำย 152 โรงเรียนผู้สูงอายบุ้านเอื้ออาทรแม่สาย 1 40 ต.โป่งผา อ.แม่สาย บ้านเอื้ออาทรแม่

สาย 1

เชียงรำย 153 โรงเรียนผู้สูงอายศูุนยส่งเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชน

เวยีงพางค า

14-ธ.ค-61 60 ต.เวยีงพาค า อ.แม่สาย ศูนยผู้์สูงอายปุ่า

เหมือด

เชียงรำย 154 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายพุระเจา้พรหมมหาราช 10-ม.ค-60 235 ทต.แม่สาย อ.แม่สาย วดัพรหมวหิาร

เชียงรำย 155 โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลห้วยไคร้ 16-ก.ย-62 80 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย อบต.ห้วยไคร้

เชียงรำย 156 โรงเรียนผู้สงอายตุ าบลบ้านแซว 22 ต.ค 63 100 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน ศาลาท่าน้ า

เชียงรำย 157 โรงเรยีนผู้สงอำยุเทศบำลต ำบลสถำนวัดเชียงคำน * 12 ก.พ 59 267 ต.สถาน อ.เชียงของ วดัเชียงคาน

เชียงรำย 158 โรงเรียนผู้สงอายเุทศบาลต้าร่มไพธิ์ 7 ต.ค 63 150 ทต.ต้า อ.ขุนตาล หน้าวดัตากลาง

เชียงรำย 159 โรงเรียนผู้สงอายเุทศบาลต าบลแม่ลาว 90 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว

เชียงรำย 160 โรงเรียนอาวโุสโอเคต าบลดอยลาน 80 ต.ดอยลาน อ.เมือง เทศบาบลดอยลาน

เชียงรำย 161 มหาวทิยาลัยชนเผ่าอาข่า 50 ต.ริมกก อ.เมือง

เชียงรำย 162 โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลห้วยชมภู 50 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง

เชียงรำย 163 โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลรอบเวยีง 80 ต.รอบเวยีง อ.เมือง

เชียงรำย 164 โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลดอยฮาง 100 ต.ดอยฮาง อ.เมือง

เชียงรำย 165 โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลสันทรายงาม 90 ต.สันทรายงาม อ.เทิง
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3 เชียงใหม่ 93 1.โรงเรียนผู้สงูอำย ุบำ้นธรรมปกรณเ์ชยีงใหม ่
(ศพส.)

2559 30 ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคม

ผู้สูงอำยุบ้ำนธรรมปกรณ(์เชียงใหม)่ 

เลขที่ 1 ถนนมูลเมือง ต ำบลพระสิงห์ 

อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50200

เชียงใหม่ 2. โรงเรียนผู้สูงอำยปุิยะมำลย ์เชียงใหม่ 20 มิ.ย. 60 30 ศูนยบ์ริกำรผู้สูงอำยปุิยะมำลย ์

ต ำบลวดัเกต อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 

50000เชียงใหม่ 3.ศุนยก์ิจกรรมและบริกำรผู้สูงอำย ุ

เทศบำลต ำบลหนองป่ำครั ง

2556 30 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ

เทศบำล ต.หนองป่ำคร่ัง อ.เมือง

เชียงใหม่ 4.ศูนย์สรำ้งสุขผู้สูงวัย เทศบำลต ำบลช้ำงเผือก * 08-May-60 152 เทศบำลต ำบลช้ำงเผือก ต.ช่ำงเผือก 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่ 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองแม่เหีย่ะ * Jan-59 150 ส ำนักงำนเทศบำลเมืองแม่เหียะ 194 

หมู่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง

จงัหวดัเชียงใหม่ 50100

เชียงใหม่ 6.ทต.สันผีเสื อ 30 เทศบำลต ำบลสันผีเสื อ 99 หมู่ที่ 8 

ต.สันผีเสื อ อ.เมืองเชียงใหม่ 

จ.เชียงใหม่ 50300

เชียงใหม่ 7.ทต.หนองหอย 30 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองหอย

เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ต.หนองหอย 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่ 8. ทน.เชียงใหม่ แขวงเม็งรำย 30 ส ำนักงำนเทศบำลนครเชียงใหม่ 

ตั งอยูท่ี่ ๑  ถนนวงัสิงห์ค ำ อ.เมือง

เชียงใหม่ 9.โรงเรียนปัจฉิมวยัสร้ำงสุข ต ำบลสันนำเม็ง 30 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลสันนำเม็ง

เชียงใหม่ 10.โรงเรียนผู้สูงอำย ุเทศบำลเมืองแม่โจ้ 2560 30 ศำลำอเนกประสงศ์ตรงข้ำมวดัแม่โจ้

เชียงใหม่ 11.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเมืองเล็น 01-Oct-58 50 รพ.สต.บ้ำนเมืองวะ ทต.เมืองเล็น

เชียงใหม่ 12. ต ำบลป่ำไผ่ * 30 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลป่ำไผ่  158    

 ม. 2 ต.ป่ำไผ่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 

50210

เชียงใหม่ 13. เจดีย์แม่ครวั  * 30 เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ต.แม่แฝกใหม่ 

อ.สันทรำย  จ.เชียงใหม่ 50290

เชียงใหม่ 14.โรงเรียนผู้สูงอำย ุศึกษำชรำบำล 2557 30 เทศบำลต ำบลท่ำเด่ือ-มืดกำ อ.ดอยเต่ำ

 จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่ 15.ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำย ุ

ต ำบลน  ำแพร่

2558 30 น  ำแพร่พัฒนำ
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เชียงใหม่ 16.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลดอยเต่ำ 12-Aug-59 130 อบต.ดอยเต่ำ 379 หมู่ 7 ต.ดอยเต่ำ 

อ.ดอยเต่ำ จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่ 17.โรงเรียนผู้สูงอำย ุวฒิุสรำญปัญญำ 2559 30 อบต.ม่อนปิน่ ต.ม่อนปิน่ อ.ฝำง

เชียงใหม่ 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อำวุโสทยำลัยต ำบลแม่สูน  

(ต้นแบบ 2561) *

200 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สูน 

400 หมู่ที่ 1 ต ำบลแม่สูน อ ำเภอฝำง

เชียงใหม่ 19. ต ำบลเวยีง (ทต.เวยีงฝำง) 30 เทศบำลต ำบลเวยีงฝำง 4 หมู่ที่ 14 

ต ำบลเวยีง อ ำเภอฝำง

เชียงใหม่  30 เทศบำลต ำบลสันทรำย 

เลขที่ 421 หมู่7 ต.สันทรำย อ.ฝำง 

จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่ 21.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลแม่ข่ำ * Jul-58 30 เทศบำลต ำบลแม่ข่ำ  ต.แม่ข่ำ อ.ฝำง 

จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่ 22.โรงเรียนผู้สูงอำย ุขัวมุงวฒันำ 2558 30 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขัวมุง

 อ.สำรภี จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่ 23.โรงเรียนหนองผึ งอำยวุฒัน์วทิยำ 2558 100 เทศบำลต ำบลหนองผึ ง อ.สำรภี

เชียงใหม่ 24.โรงเรียนดอนแก้วสูงวยัวทิยำ 01-May-61 30 วดัดอนแก้ว ต.ดอนแก้ว อ.สำรภี

เชียงใหม่ 25.โฮงเฮียนเก๊ำยำงนำสำหระปี ต ำบลสำรภี 17-Mar-59 70 โฮงเฮียนเก๊ำยำงนำสำหระปี ต ำบลสำรภี

เชียงใหม่ 26.โรงเรียนสร้ำงสุขสูงวยัไชยสถำน 30

เชียงใหม่ 27โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลท่ำกวำ้ง 30

เชียงใหม่ 28.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลหนองแฝก 30

เชียงใหม่ 29.ศูนยดู์แลผู้สูงอำย ุ(โรงเรียนเทศบำลต ำบลยำงเนิ ง) 30

เชียงใหม่ 30.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลสันทรำย 30

เชียงใหม่ 31.ศูนยพ์ัฒนำทักษะผู้สูงอำยตุ ำบลชมพู 30

เชียงใหม่ 32.ศูนยพ์ัฒนำศักยภำพต ำบลและศูนยก์ำรเรียนรู้ ทต.ป่ำปง 30

เชียงใหม่ 33.ศูนยศั์กยภำพผู้สูงอำยตุ ำบลท่ำวงัตำล 30 อ.สำรภี

หมายเหต ุ     รปูดาว  เป็นพืน้ที ่ (ศพส.) 

 เป็นพืน้ที ่ (ร.ร.ตน้แบบ 61)

*    เป็นพืน้ที ่(ศพอส.)



ล ำดับ จังหวัด
จ ำนวน 

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปีทีเ่ริ่ม 
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นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

พ้ืนที่ที่มกีำรจัดตัง้โรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคเหนือ

เชียงใหม่ 34.ศูนยร์วมใจผู้สูงอำย ุต ำบลปงต ำ 2559 30 เทศบำลต ำบลไชยปรำกำร

เชียงใหม่ 35.ศูนยส่์งเสริมฟืน้ฟูดูแลสุขภำพผู้สูงอำย ุต ำบลศรีดงเยน็ 2559 30 อำคำรเอนกประสงค์วดัศรีดงเยน็

เชียงใหม่ 36.ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ต ำบลหนองบัว* 2559 30 เทศบำลต ำบลไชยปรำกำร นำยธรียทุธ์

 ค ำไสย 053-457370 ต่อ 904

เชียงใหม่ 37.โรงเรียนผู้สูงอำย ุต ำบลยหุวำ่ 2555 30 93/4 ม.4 ต.ยหุวำ่ อ.สันป่ำตอง 

จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่ 38.กลุ่มผู้สูงวยัใจหวำน ทต.บ้ำนกลำง 30

เชียงใหม่ 39.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่ก๊ำ 30

เชียงใหม่ 40.ต ำบลสันป่ำตอง 30 เทศบำลต ำบลสันป่ำตอง

เชียงใหม่ 41.ต ำบลมะขำมหลวง 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะขำมหลวง

เชียงใหม่ 42.ต ำบลมะขุนหวำน 30

เชียงใหม่ 43.ต ำบลทุ่งต้อม 30

เชียงใหม่ 44.ต ำบลทุ่งสะโตก 30

เชียงใหม่ 45.ต ำบลบ้ำนแม 30

เชียงใหม่ 46.บ้ำนจอมแจง้ 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำบ่อหลวง 

ต.น  ำบ่อหลวง อ.สันป่ำตอง

เชียงใหม่ 47.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลขีเ้หล็ก* 30 130 ศูนยพ์ัฒนำสังคม 13 อ.แม่แตง 

จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่ 48.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบ้ำนเป้ำ 28-Apr-58 70 อบต.บ้ำนเป้ำ

เชียงใหม่ 49.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เวียงพรำ้ว* 30 (ศำลำสร้ำงสุข) 

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเวยีงพร้ำว 333

 หมุ่ที่ 4 ต.เวยีงพร้ำว อ.พร้ำว 

จ.เชียงใหม่ 50190

เชียงใหม่ 50.ต ำบลป่ำตุ้ม 30

เชียงใหม่ 51.ชรำบำลเขื่อนผำก 30

เชียงใหม่ 52.โรงเรยีนชรำบำล วุฒิวิทยำลัย*           

(ต้นแบบ 2560)

28-Aug-55 200 วดัพระธำตุดอยสะเก็ด พระอำรำม

หลวง ทต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่ 53.สถำบันผู้สูงวยั ทต.ดอยสะเก็ด 19-Jan-59 100 ทต.ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่ 54.ศูนยภ์ูมิปัญญำแม่โป่ง สูงวยัใกล้บ้ำนพ่อ 04-Aug-60 80 ทต.แม่โป่ง

เชียงใหม่ 55.สันปูเลยปัจฉิม 07-Jul-57 30 โรงเรียนบ้ำนท่ำรั วเก่ำ

เชียงใหม่ 56.โรงเรยีนคลังปัญญำผู้สูงวัย* 30 172 ม.8 ต.ข่วงเปำ อ.จอมทอง 

จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่ 57.โรงเรียนชรำภิบำลต ำบลบ้ำนแปะ 07-Dec-60 100 เทศบำลต ำบลบ้ำนแปะ

เชียงใหม่ 58.ศูนยพ์ัฒนำและฟืน้ฟูคุณภำพชีวติผู้สูงอำยแุละผู้พิกำร 

ต.บ้ำนหลวง

25-Jan-62 30 วดัน  ำต้อง ม.10 ต.บ้ำนหลวง อ.

จอมทอง

เชียงใหม่ 59.โรงเรียนผู้สูงอำย ุต ำบลยำงครำม 2560 30 271 หมู่ 5, ต ำบลยำงครำม 

อ ำเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 

50160

เชียงใหม่ 60.กลุ่มผู้สูงอำยตุ ำบลสันติสุข 30 เทศบำลต ำบลสันติสุข

หมายเหต ุ     รปูดาว  เป็นพืน้ที ่ (ศพส.) 

 เป็นพืน้ที ่ (ร.ร.ตน้แบบ 61)

*    เป็นพืน้ที ่(ศพอส.)
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ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ
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นักเรยีน
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พ้ืนที่ที่มกีำรจัดตัง้โรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคเหนือ

เชียงใหม่ 61.โรงเรียนผู้สูงวยัเทศบำลต ำบลแสนไห 30-Oct-61 25 วดัพระธำตุแสนไห

เชียงใหม่ 62.โรงเรียนผู้สูงวยัเมืองแหง 30 สถำนธรรมปลีกวเิวก

เชียงใหม่ 63.โรงเรียนผู้สูงวยัเปียงหลวง 30

เชียงใหม่ 64.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลสันต้นหม้อ 01-Jun-61 90 อบต.สันต้นหม้อ

เชียงใหม่ 65.ต ำบลแม่อำย 30 เทศบำลต ำบลแม่อำย

เชียงใหม่ 66.ต ำบลแม่สำว 30 อบต.แม่สำว

เชียงใหม่ 67.กลุ่มผู้สูงอำยบุ้ำนแม่ผำแหน ออนใต้ 18-Aug-60 80 ทต.ออนใต้ ต.ออนใต้ อ.สันก ำแพง

เชียงใหม่ 68.ศูนยร์วมปัญญำท้องถิ่น ต ำบลแม่ปูคำ 20-Jan-60 200 สถำบันภูมิปัญญำพัฒนำคุณภำพชีวติ

ผู้สูงอำยุ

เชียงใหม่ 69.ต ำบลรอ้งวัวแดง * 30 ศพอส. (อบต. ร้องววัแดง)

เชียงใหม่ 70.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลริมเหนือ 30

เชียงใหม่ 71.โรงเรียนผู้สูงวยัฮอมสุข ต.ดอนแก้ว 30

เชียงใหม่ 72.โรงเรียนข่วงดอกแก้วสร้ำงสุข ต.สะลวง 30

เชียงใหม่ 73.โรงเรียนลีลำวดีสร้ำงสุข ต.ริมใต้ 30

เชียงใหม่ 74.โรงเรียนสันคะยอมวทิยำ ต.ขี เหล็ก 30

เชียงใหม่ 75.โรงเรียนผู้สูงวยัใส่ใจสุขภำพ ต.แม่สำ 30

เชียงใหม่ 76.โรงเรียนวยับำล ต.ขี เหล็ก 30

เชียงใหม่ 77.โรงเรียนวยับำลประสำนสุข  ต.ขี เหล็ก 30 อบต.ห้วยทรำย

เชียงใหม่ 78.โรงเรียนนิมิตรสุข ต.ห้วยทรำย 30

เชียงใหม่ 79.โรงเรียนเปีย่มสุข ต.สันโป่ง 30

เชียงใหม่ 80.โรงเรียนศูนยพ์ัฒนำผู้สูงอำยแุม่แรมพัฒนำ 30 เทศบำลต ำบลแม่แรม

เชียงใหม่ 81.โรงเรียนปัจฉิมปัญญำเหมืองแก้ว 30 เทศบำลต ำบลเหมืแงแก้ว

เชียงใหม่ 82.ศพอส.น  ำแพร่ 30 ต.น  ำแพร่

เชียงใหม่ 83.กลุ่มผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลสันผักหวำน 30 ต.สันผักหวำน

เชียงใหม่ 84.ศพอส.ต.หนองควำย 30 ต.หนองควำย

เชียงใหม่ 85.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลบ้ำนปง 30 ต.บ้ำนปง

เชียงใหม่ 86.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบ้ำนแหวน 30 ต.บ้ำนแหวน

เชียงใหม่ 87.กลุ่มผู้สูงอำยตุ ำบลท่ำผำ 30 ต.ท่ำผำ

เชียงใหม่ 88.กลุ่มผู้สูงอำยตุ ำบลช่ำงเค่ิง 30 ต.ช่ำงเค่ิง

เชียงใหม่ 89.กลุ่มผู้สูงวยับ่อสลีชรำบำล 30 ต.บ่อสลี

เชียงใหม่ 90.กลุ่มผู้สุงวยันำคอเรือ 30 ต.นำคอเรือ

เชียงใหม่ 91.กลุ่มผู้สูงอำยแุม่แดด 30 ต.แม่แดด

เชียงใหม่ 92.กลุ่มผู้สูงอำยแุม่วนิ 30 ต.แม่วนิ

เชียงใหม่ 93.กลุ่มผู้สูงอำยบุ้ำนกำด 30 ต.บ้ำนกำด

4 ตำก 37 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต. แม่ปะ * 2556 300 วดัใหม่ค ำมำ ม.3 ต.แม่ปะ 

อ.แม่สอด  จ.ตำก

ตำก 2.โรงเรียนผู้สูงอำย ุเมืองแม่ปะ วทิยำเขตล้ำนนำ ม.1 2558 30 วดัแม่ปะเหนือ ม.1 ต.แม่ปะ 

อ.แม่สอด จ.ตำก

หมายเหต ุ     รปูดาว  เป็นพืน้ที ่ (ศพส.) 

 เป็นพืน้ที ่ (ร.ร.ตน้แบบ 61)

*    เป็นพืน้ที ่(ศพอส.)
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ภำคเหนือ

ตำก 3.โรงเรียนผู้สูงอำย ุเมืองแม่ปะ วทิยำเขตล้ำนนำ ม.2 2558 30 วดัเวฬุวนั ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 

จ.ตำก

ตำก 4.โรงเรียนผู้สูงอำย ุเมืองแม่ปะ วทิยำเขตล้ำนนำ ม.3 2558 30 โรงเรียนผู้สูงวยั

ตำก 5.โรงเรียนผู้สูงอำย ุเมืองแม่ปะ วทิยำเขตล้ำนนำ 

ม.4

30 วดัห้วยแก้ว

ตำก 6.โรงเรียนผู้สูงอำย ุเมืองแม่ปะ วทิยำเขตล้ำนนำ 

ม.7

30 ส ำนักสงฆ์ล้ำนนำบุญญำรำม ม.7 

ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตำก

ตำก 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เมืองแม่ปะ วิทยำเขตล้ำนนำ 

ม.10  *

50 ศำลำเอนกประสงค์บ้ำนร่วมใจพัฒนำ 

ม.10 อบต.แม่ปะ

ตำก 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต. แม่กำษำ* 29 ม.ค. 58 55 ชมรมผู้สูงอำยแุม่กำษำรวมใจ (ศพอส.)

ต.แม่กำษำ อ.แม่สอด จ.ตำก

ตำก 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลบ้ำนตำก* 26 ก.ค. 58 30 ณ ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติผู้สูงอำยุ

ชมรมผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลบ้ำนตำก 

(วดัสันป่ำลำน ม.5) ต.ตำกออก 

อ.บ้ำนตำก

ตำก 10.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ เปีย่มสุข อบต.สมอโคน* ก.ย. 58 40 ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติและส่งเสริม

อำชีพผู้สูงอำย ุม.4  (ศำลำวดัวเิศษวำ

นิชบริเวณอำคำรเรียนสงฆ์) ต.สมอโคน

 อ.บ้ำนตำก จ.ตำก

ตำก 11.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต. โป่งแดง *

(รร. ต้นแบบ 2561)

8 ม.ค. 59 54 วดัโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตำก

ตำก 12.โรงเรียนผุ้สูงอำย ุเทศบำลต ำบลวงัเจำ้ 9 ก.พ. 60 80 วดัอรัญญิกวนำรำม ม.1 ต.เชียงทอง 

อ.วงัเจำ้

ตำก 13.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต. แม่ท้อ 30 ศูนยโ์รงเรียนผู้สุงอำย ุอบต.แม่ท้อ 

อ.เมือง

ตำก 14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต. นำโบสถ์ * 31 ส.ค. 60 50 ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

นำโบสถ์

123 หมู่ 4 ต.นำโบสถ์ อ.วงัเจำ้ 

จ.ตำก

ตำก 15.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต. แม่ต้ำน * 9 ก.พ. 60 53 ชมรมผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลแม่ต้ำน 

ศพอส.ทต.แม่ต้ำน  อ.ท่ำสองยำง

ตำก 16.โรงเรียนผู้สูงอำย ุผู้น ำผู้สูงอำยุ 1 มี.ค.60 30 ศำลำ SML หมู่ที่ 8 ต ำบลแม่ปะ 

อ ำเภอแม่สอด จงัหวดัตำก

ตำก 17.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.หนองบัวใต้ 1 พ.ย. 58 150 ทต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตำก

ตำก 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต. เชียงทอง* 24 ก.พ. 60 500 อำคำรเอนกประสงค์บ้ำนดงซ่อม ม. 3

อบต.เชียงทอง อ.วงัเจำ้

หมายเหต ุ     รปูดาว  เป็นพืน้ที ่ (ศพส.) 

 เป็นพืน้ที ่ (ร.ร.ตน้แบบ 61)

*    เป็นพืน้ที ่(ศพอส.)



ล ำดับ จังหวัด
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ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปีทีเ่ริ่ม 
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จ ำนวน

นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

พ้ืนที่ที่มกีำรจัดตัง้โรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคเหนือ

ตำก 19.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต. วังหมัน* 1 ส.ค. 61 65 อบต.วงัหมัน  อ.สำมเงำ

ตำก 20. โรงเรียนผู้สูงอำยอุงค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำกตก 23 มิ.ย. 61 60 วดัท่ำนำ ม. 9 ต.ตำกตก 

อ.บ้ำนตำก จ.ตำก

ตำก 21. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลไม้งำม ต.ค. 59 30 เทศบำลต ำบลไม้งำม

อ.เมืองตำก จ.ตำก

ตำก 22. โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.แม่ตำว 14 ม.ค. 61 70 เทศบำลต ำบลแม่ตำว อ.แม่สอด จ.ตำก

ตำก 23.โรงเรียนวชิชำลัยสูงวยันครแม่สอด จ.ตำก 22 มิ.ย. 61 170 ณ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญำ (ชั น1) 

ส ำนักงำนเทศบำลนครแม่สอด อ.แม่

สอดตำก 24. โรงเรยีนผู้สูงวัย ทต.ทุง่หลวง ต.แม่จะเรำ อ.แม่

ระมำด*

11 เม.ย. 61 60 วดับ้ำนวงัผำ ต.แม่จะเรำ 

อ.แม่ระมำด จ.ตำก

ตำก 25. โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต. น้ ำรมึภำยใต้โครงกำรจัด

กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนำสุขภำพผู้สูงอำยุภำยใต้โครงกำร

มหำดไทยใส่ใจผู้สูงอำยุ (โรงเรยีนผู้สูงอำย)ุ ประจ ำปี

งบประมำณ 

พ.ศ. 2561 *

14 พ.ย. 60 40 อบต.น  ำรึม ม.2 ต.น  ำรึม อ.เมือง จ.ตำก

ตำก 26. โรงเรียนผู้สูงอำยบุ้ำนลำงสำง 31 ส.ค. 60 50 อำคำรโรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.แม่ท้อ

ตำก 27. โรงเรียนล ำดวนวทิยำ 1 ม.ค. 62 35 ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ป่ำมะม่วง อ.เมือง จ. ตำก

ตำก 28. โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.ตำกออก 4 ส.ค. 58 20 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำกออก     

  อ.บ้ำนตำก

ตำก 29. โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต. ประดำง 20 มิ.ย. 60 50 ศูนยเ์รียนรู้ผู้สูงอำยตุ ำบลประดำง วดั

ท่ำตะคร้อ

ตำก 30. โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต. พระธำตุผำแดง 15 มิ.ย. 60 50 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระธำตุผำ

แดง อ.แม่สอด

ตำก 31. โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.พบพระ * 680 ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติและส่งเสริม

อำชีพผู้สูงอำย ุต ำบลพบพระ อ.พบพระ

ตำก 32. โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.แม่ระมำด 7 ก.พ. 60 60 อำคำรศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 

ทต.แม่ระมำด

ตำก 33. กลุ่มผู้สูงอำยุต ำบลแม่จะเรำ * 30 ศำลำเอนกประสงค์เทศบำลต ำบล

แม่จะเรำ ต.แม่จะเรำ อ.แม่ระมำด

ตำก 34. กลุ่มผู้สูงอำยุต ำบลแม่ละมุง้ * 30 ศำลำเอนกประสงค์ต ำบลแม่ละมุ้ง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ละมุ้ง

ตำก 35. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวำเล่ย์ 1 ต.ค. 61 30 อบต.วำเล่ย ์อ.พบพระ

ตำก 36. โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.ยำ่นรี 30 อบต.ยำ่นรี
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ตำก 37. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำมะม่วง อ ำเภอเมืองตำก

5 นครสวรรค์ 34 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ศูนย์พัฒนำศักยภำพผู้เชีย่วชำญ

ชีวิตต ำบลแม่เปิน *
01-Oct-59 100 อำคำรศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติและ

ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำย ุอบต.แม่เปิน

นครสวรรค์ 2.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.ศำลเจำ้ไก่ต่อ 22-May-62 70 อำคำรชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน 

บริเวณ อบต.ศำลเจำ้ไก่ต่อ

นครสวรรค์ 3.ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสรมิอำชีพผู้สูงอำยุ 

ต ำบลพันลำน *
Jul-62 30 อำคำรศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติ

และส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลพันลำน

นครสวรรค์ 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลทับกฤช * Jan-59 50 อำคำรศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติและ

ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลทับกฤช

นครสวรรค์ 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลพรหมนิมิต * 1 ก.พ. 61 100 9 หมู่ 9 อำคำรศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชิวติ

และส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ

ต ำบลพรหมนิมิต  อ.ตำคลี

นครสวรรค์ 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลสำยล ำโพง 

(รร.ต้นแบบ 2561)

Feb-60 50 อำคำรศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชิวติและ

ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลสำยล ำโพง

นครสวรรค์ 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.สระแก้ว * Sep-61 100 อบต.สระแก้ว

นครสวรรค์ 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.สุขส ำรำญ * Oct-61 40 อบต.สุขส ำรำญ

นครสวรรค์ 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.ปำงสวรรค์ * Jan-59 50 อำคำรศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติและ

ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยอุบต.ปำงสวรรค์

นครสวรรค์ 10.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.บ้ำนไร ่* 30 อำคำรศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติ

และส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลบ้ำนไร่

นครสวรรค์ 11.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลจันเสน * พ.ค. 60 30 ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติและส่งเสริม

อำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลจนัเสน

นครสวรรค์ 12.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลเมืองตำคลี 2559 100 เทศบำลเมืองตำคลี อ.ตำคลี

นครสวรรค์ 13.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลหูกวำง May-60 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหูกวำง

นครสวรรค์ 14.โรงเรยีนผู้สุงอำยุต ำบลหนองบัว * May-60 30 เทศบำลต ำบลหนองบัว

นครสวรรค์ 15.โรงเรียนผู้สูงอำยสูุงวยัใจเกินร้อย

เทศบำลต ำบลบรรพตพิสัย

15 มี.ค. 60 50 เทศบำลต ำบลบรรพตพิสัย

นครสวรรค์ 16.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลเขำชนกัน * 23 มิ.ย. 60 85 อำคำรศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติและ

ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ

นครสวรรค์ 17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลแม่วงก์ * May-49 35 ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติและส่งเสริม

อำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลแม่วงศ์

นครสวรรค์ 18.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงวยัเทศบำลนครสวรรค์ 21 ส.ค. 59 158 อำคำรเอนกประสงค์

เกำะกลำงอุทยำนสวรรค์

นครสวรรค์ 19.โรงเรยีนผู้สุงอำยุต ำบลบ้ำนแก่ง * Mar-62 30 อบต.บ้ำนแก่ง อ.เมือง

นครสวรรค์ 20.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบำงเคียน Jan-62 28 อบต.บำงเคียน  อ.ชุมแสง

นครสวรรค์ 21.โรงเรียนผู้สูงวยัใจเกินร้อยต ำบลหนองยำว Dec-60 80 ห้องระชุมโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต ำบลหนองยำว
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นครสวรรค์ 22.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลพุนกยูง * Jul-61 35 ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติและส่งเสริม

อำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลพุนกยงู

นครสวรรค์ 23.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงวยัต ำบลหนองนมววั Dec-62 50 อบต.หนองนมววัและวดัหนองกระดูก

เนื อ
นครสวรรค์ 24.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลเมืองชุมแสง 40 เทศบำลเมืองชุมแสง อ.ชุมแสง

นครสวรรค์ 25.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเนินขี เหล็ก Apr-62 55 ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติและส่งเสริม

อำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลเนินขี เหล็ก

นครสวรรค์ 26.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลเกยไชย * Jan-62 30 อบต.เกยไชย อ.ชุมแสง

นครสวรรค์ 27.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลวัดไทรย์ * 60 ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติและส่งเสริม

อำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลวดัไทรย์

นครสวรรค์ 28.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลส ำโรงชัย * Jul-62 50 ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติและส่งเสริม

อำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลส ำโรงชัย

นครสวรรค์ 29.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลพยุหะ * Jul-62 25 ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติและส่งเสริม

อำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลพยหุะ อ.พยหุะคีรี

นครสวรรค์ 30.โรงเรียนสร้ำงสุขต ำบลลำดยำว May-61 30 ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลลำดยำว อ.ลำดยำว

นครสวรรค์ 31.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลสำยล ำโพง Nov-61 100 อำคำรศูนยพ์ัฒนำคุณำพชีวติและ

ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลสำยล ำโพง

นครสวรรค์ 32.ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ

ต ำบลนำขอม

Feb-62 30

นครสวรรค์ 33.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลนครสววรค์อก 274 7003/3 ม.2 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง

นครสวรรค์ 34.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลห้วยรว่ม * Jul-61 30 ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติและส่งเสริม

อำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลห้วยร่วม

6 น่ำน 42 1.โรงเรียนผู้สูงอำย ุเสี ยวดอกขำว 2558 30 ศพอส.เทศบำลเมืองน่ำน อ.เมืองน่ำน

น่ำน 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุบ้ำนดอนแก้ว 30 เทศบำลเมืองน่ำน อ.เมืองน่ำน

น่ำน 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลดูใ่ต้ * 2559 30 วดัดอนมูล ม.5 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่ำน

น่ำน 4.ปัจฉิมวัยวุฒิวิทยำลัย 2558 30 อบต.ไชยสถำน ต.ไชยสถำน อ.เมืองน่ำน

น่ำน 5.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลสะเนียน 2560 30 ศพอส. ต.สะเนียน อ.เมืองน่ำน

น่ำน 6.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลผำสิงห์ 30 อบต.ผำสิงห์ อ.เมืองน่ำน

น่ำน 7.วิทยำลัยสูงวัยถืมตอง * 2561 30 ศำลำศูนยว์ฒันธรรมต ำบลถืมตอง

ศพอส.ถืมตอง  ต.ถืมตอง อ.เมืองน่ำน

น่ำน 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลเมืองจัง * 2560 30 ศพอส.เมืองจงั อ.ภูเพียง จ.น่ำน

น่ำน 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลฝำยแก้ว * 30 ศพอส.ฝำยแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่ำน

น่ำน 10.วชิชำลัยผู้สูงอำยบุ้ำนน  ำใส 2559 30 บ้ำนน  ำใส ต.ฝำยแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่ำน

น่ำน 11.วชิำลัยผู้สูงอำยบุ้ำนแหด 2559 30 บ้ำนแหด ต.ฝำยแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่ำน

น่ำน 12.วชิำลัยผู้สูงอำยบุ้ำนทุ่งน้อย 2559 30 บ้ำนทุ่งน้อย ต.ฝำยแก้ว อ.ภูเพียง จ.

น่ำนน่ำน 13.วชิำลัยผู้สูงอำยบุ้ำนนิคม 2560 30 บ้ำนนิคม ต.ฝำยแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่ำน

น่ำน 14.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลน  ำแก่น 30 อบต.น  ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่ำน
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
ภำคเหนือ

น่ำน 15.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลน  ำเกี๋ยน 30 อบต.น  ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่ำน

น่ำน 16.โรงเรยีนผ็สูงอำยุต ำบลม่วงตึด๊  * 2559 30 ศพอส. ต.ม่วงต๊ึด อ.ภูเพียง จ.น่ำน

น่ำน 17.โรงเรียนผู้สูงอำยบุำนชื่นวทิยำลัย 2560 30 ทต. กลำงเวยีง  อ.เวยีงสำ จ.น่ำน

น่ำน 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลจอมจันทร ์* 2560 30 ศพอส. ต.จอมจนัทร์ อ.เวยีงสำ จ.น่ำน

น่ำน 19.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลขึ่ง 2560 30 ทต.ขึ่ง อ.เวยีงสำ จ.น่ำน

น่ำน 20.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ปัว  * 2558 30 เทศบำลต ำบลปัว อ.ปัว จ.น่ำน

น่ำน 21.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลเจดีย์ชัย * 30 อบต.เจดียช์ัย อ.ปัว จ.น่ำน

น่ำน 22.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลสถำน 30 อบต.สถำน อ.ปัว จ.น่ำน

น่ำน 23.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลไชยวฒันำ 30 อบต.ไชยวฒันำ อ.ปัว จ.น่ำน

น่ำน 24.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลและ * 2559 30 อบต.และ อ.ทุ่งช้ำง จ.น่ำน

น่ำน 25.โรงเรยีนผู้สูงอำยุสรำ้งสุขรงัสรรค์ * 2560 30 ศพอส. ต.ทุ่งช้ำง อ.ทุ่งช้ำง จ.น่ำน

น่ำน 26.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.ท่ำวงัผำ 30 เทศบำลต ำบลท่ำวงัผำ อ.ท่ำวงัผำ จ.

น่ำนน่ำน 27.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลยม 30 อบต.ยม อ.ท่ำวงัผำ จ.น่ำน

น่ำน 28.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลริม * 2562 30 ศพอส. ต.ริม อ.ท่ำวงัผำ จ.น่ำน

น่ำน 29.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลตำลชุม * 2559 30 ศพอส. ต.ตำลชุม อ.ท่ำวงัผำ จ.น่ำน

น่ำน 30.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลป่ำคำ * 2560 30 ศพอส. ต.ป่ำคำ อ.ท่ำวงัผำ จ.น่ำน

น่ำน 31.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลศรษีะเกษ * 2560 30 ศพอส. ต.ศรีษะเกษ อ.นำน้อย จ.น่ำน

น่ำน 32.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบัวใหญ ่* 2558 30 ศพอส. ต.บัวใหญ่ อ.นำน้อย จ.น่ำน

น่ำน 33.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลพระพุทธบำท 2562 30 เทศบำลพุทธบำทเชียงคำน อ.เชียงกลำง

น่ำน 34.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลยอด 30 เทศบำลต ำบลยอด อ.สองแคว จ.น่ำน

น่ำน 35.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลนำไรห่ลวง * 30 ศพอส. ต.นำไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่ำน

น่ำน 36.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนองแดง * 30 ศพอส. ทต.หนองแดง อ.แม่จริม

น่ำน 37.โรงเรยีนผู้สูงอำยุศิลำมงคลวิทยำ 

 (ร.ร.ต้นแบบ 61)

19-Feb-59 30 ศพอส. ต.นำทะนุง อ.นำหมื่น จ.น่ำน

น่ำน 38.ศพอส. ต ำบลป่ำคำหลวง 30 ศพอส. ต.ป่ำคำหลวง อ.บ้ำนหลวง

น่ำน 39.อบต.สวด 30 อบต.สวด อ.บ้ำนหลวง

น่ำน 40.ศพอส. ต ำบลบ้ำนพ้ี * 30 ศพอส.ต ำบลบ้ำนพี  อ.บ้ำนหลวง

น่ำน 41.อบต.บ้ำนฟ้ำ 30 อบต.บ้ำนฟ้ำ อ.บ้ำนหลวง

น่ำน 42.โรงเรียนผู้สูงอำยบุ่อเกลือใต้ 30 ทต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่ำน

7 พะเยำ 41 1.โรงเรียนผู้สูงอำย ุต ำบลบ้ำนใหม่ 2558 30 เทศบำลต ำบลบ้ำนใหม่

พะเยำ 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ วัดแม่กำโทกหวำก             

(รร. ต้นแบบ 2561) *

2557 120 วดัแม่กำโทกหวำก ต.แม่กำ อ.เมือง

พะเยำ จ.พะเยำ (ศพอส.แม่กำ)

พะเยำ 3.ศูนยก์ำรเรียนรู้ วดัแม่กำห้วยเคียน 2557 70 วดัแม่กำห้วยเคียน

พะเยำ 4.โรงเรียนผู้สูงอำย ุต ำบลป่ำสัก 2559 30 อบต.ป่ำสัก 99 ม.9 ต.ป่ำสัก อ.ภูชำง 

จ.พะเยำ

พะเยำ 5.โรงเรียนผู้สูงอำย ุบ้ำนสันป่ำถ่อน 2558 30 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยำ

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
ภำคเหนือ

พะเยำ 6.โรงเรียนอนุรักษณ์ปัญญำนุสรณ์ ต ำบลท่ำวงัทอง 2557 30 วดัเชียงทอง ต.ท่ำวงัทอง อ.เมือง 

จ.พะเยำ

พะเยำ 7.ศูนยเ์รียนรู้โรงเรียนผู้สูงอำย ุต ำบลป่ำแฝก 2555 30 วดัป่ำแฝกกลำง

พะเยำ 8.โรงเรียนผู้สูงอำยสุร้ำงสุข ต ำบลห้วยข้ำวก่ ำ 2557 30 ม.7 บ้ำนไชยสถำน ต.ห้วยข้ำวก่ ำ 

อ.จนุ จ.พะเยำ

พะเยำ 9.โรงเรียนผ้สูงอำย ุต ำบลนำแวน 2559 30 ศำลำอเนกประสงค์บ้ำนแวน ม.1 

อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ

พะเยำ 10.โรงเรียนผู้สูงอำย ุเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ 2558 30 วดับ้ำนดงอินตำ

พะเยำ 11.โรงเรียนผู้สูงอำย ุสุขใจวยัเก๋ำ 2558 30 ศูนยว์ฒันธรรมไทลื อ

พะเยำ 12.โรงเรยีนสรำ้งสุข ผู้สูงวัยวัดรอ่งห้ำ 

(ศพอส.บ้ำนต๋อม)  *

2557 73 วดัร่องห้ำ ต.บ้ำนต๋อม อ.เมือง 

จ.พะเยำ

พะเยำ 13.โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำย ุวดัต๋อมดง 2558 85 วดัต๋อมดง ต.บ้ำนต๋อม อ.เมือง 

จ.พะเยำ

พะเยำ 14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบล ดอกค ำใต้ *

 (ดอนไชยพุทธศำสตร์)

2558 30 วดัดอนไชย ม.9 บ้ำนสันจกปก 

พะเยำ 15.โรงเรียนผู้สูงอำย ุ3 ส. สร้ำง สุข สูงวยั 2559 40 เทศบำลต ำบลสันป่ำม่วง

พะเยำ 16.โรงเรียนผู้สูงอำย ุวดัปันเจงิ 2555 30 วดัปันเจงิ ม.7 ต.แม่สุก  อ.แม่ใจ

พะเยำ 17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลทุง่กล้วย * 2559 125 ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติและส่งเสริม

อำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลทุ่งกล้วย อ.ภูซำง 

จ.พะเยำ

พะเยำ 18.โฮงเฮียนผู้สูงอำย ุเทศบำลต ำบลรวมใจพัฒนำ 2558 97 ที่ท ำกำรสภำองค์กรชุมชนเทศบำลรวม

ใจพัฒนำ (ที่ท ำกำร อบต.แม่ใจ หลังเก่ำ)

พะเยำ 19.วทิยำลัย ฮอมผญ๋ำ 2558 30 วดับ้ำนต๊ ำม่อน

พะเยำ 20.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลเวียง * 

พ้ืนทีน่ ำรอ่ง2556

2554 30 199 ม.7 ต.เวยีง อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ

พะเยำ 21.โครงกำรโฮงเฮยีนผู้สูงอำยุ  *

(ศพอส.ทม.พะเยำ)

2553 30 ส ำนักงำนเทศบำลเมืองพะเยำ 58 

ถ.ท่ำกวำ๊น ต.เวยีง อ.เมืองพะเยำ 

จ.พะเยำ 56000

พะเยำ 22.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลดงสุวรรณ  * 2559 80 วดัปงสนุก ม.8 ต.ดงสุวรรณ 

อ.ดอกค ำใต้ จ.พะเยำ

พะเยำ 23.ศูนยก์ำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัยต ำบลบ้ำนปิน 2558 30 ห้องชมรมผู้สูงอำย ุอำคำร 1 

โรงเรียนบ้ำนปินเหนือ

พะเยำ 24.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลปง * มี.ค 2560 30 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลปง อ.ปง

จ.พะเยำ 56140

พะเยำ 25.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลบ้ำนมำง * มี.ค 2560 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนมำง 

อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ 56160

พะเยำ 26.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลจ ำป่ำหวำย * มี.ค 2560 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำป่ำหวำย 

227 หมู่ 5 ต.จ ำป่ำหวำย 

อ.เมือง จ.พะเยำ 56000
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
ภำคเหนือ

พะเยำ 27.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลบ้ำนถ้ ำ * มี.ค 2560 30 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนถ  ำ 

119. ม.4 ต.บ้ำนถ  ำ อ.ดอกค ำใต้ จ.

พะเยำ 56120

พะเยำ 28.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลศรถ้ีอย * มี.ค 2560 80 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีถ้อย 245 

หมู่ 9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 

56130พะเยำ 29.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ดงเจน  * 

พ้ืนทีน่ ำรอ่ง

มี.ค 2560 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงเจน 

อ.ภูกำมยำว จ.พะเยำ 56000

พะเยำ 30.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ห้วยยำงขำม * มี.ค 2560 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงขำม 

666 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยยำงขำม 

อ.จนุ จ.พะเยำ 56150

พะเยำ 31.โรงเรียนผู้สูงอำย ุต ำบลแม่อิง 09-Jul-59 94 อบต.แม่อิง

พะเยำ 32.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลทุง่รวงทอง * 29-Mar-60 78 เทศบำลต ำบลทุ่งรวงทอง อ.จนุ จ.

พะเยำ
พะเยำ 33.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลหงส์หิน 2558 70 มูลนิธศูินยเ์กษตรกรรมและอำชีพ หมู่ 

8 ต.หงส์หิน อ.จนุ จ.พะเยำ

พะเยำ 34.โฮงเฮยีนสรำ้งสุข (ศพอส.ทต.งมิ)  * 27-Jan-60 157 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลงิม (หลังเก่ำ)

107 หมู่ 18 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยำ

พะเยำ 35.บัณฑิตวิทยำลัย (ศพอส.บ้ำนถ้ ำ)  * 03-May-60 112 วดัพระธำตุจอมศีล ต.บ้ำนถ  ำ 

อ.ดอกค ำใต้ จ.พะเยำ

พะเยำ 36.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลฝำยกวำง 18-May-60 50 หอประชุมบ้ำนแวนโค้ง หมู่ 8 

ต.ฝำยกวำง อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ

พะเยำ 37.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลภูซำง * 01-Jan-59 80 อบต.ภูซำง อ.ภูซำง จ.พะเยำ

พะเยำ 38.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลพระธำตุขิงแกง  * 04-May-60 114 หมู่ 7 ต.พระธำตุขิงแกง อ.จนุ จ.พะเยำ

พะเยำ 39.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.เชียงม่วน 200 ทต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน

พะเยำ 40.โรงเรยีนผู้สูงอายุ ทต.หนองหล่ม * 87 ทต.หนองหล่ม  อ.ดอกค ำใต้

พะเยำ 41.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.เจริญรำษฏร์ 50 ทต.เจริญรำษฏร์ อ.แม่ใจ

8 พิจติร 46 1.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวงัหลุม 2557 30 วดัเขำรวก ต.วงัหลุม อ.ตะพำนหิน 

จ.พิจติร

พิจติร 2.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวงัหวำ้ 2558 30 ร.พ.ส่งเสริมสุขภำพต ำบลวงัหวำ้ 

อ.ตะพำนหิน จ.พิจติร

พิจติร 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลวัดขวำง * 2558 30 ต ำบลวดัขวำง อ.โพทะเล

พิจติร 4.โรงเรียนผู้สูงอำยพุิจติร 30 โรงเรียนผู้สูงอำยพุิจติร (โรงเรียน

บ้ำนเนินยำว) ต.หัวดง อ.เมือง

พิจติร 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลวังกรด(เป็นวิทยำลัยสูงอำย)ุ * 2552 30 ม.4 ต.วงักรด อ.บำงมูลนำก จ.พิจติร 

66120

พิจติร 6.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร สำขำ ต.หัวดง * 26-Feb-59 30 ศพอส.เทศบำลต ำบลหัวดง อ.เมือง

พิจติร 7.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร

สำขำ ต.ดงกลำง * (พ้ืนทีน่ ำรอ่งปี 56)

26-Feb-59 30 ศพอส.ต ำบลดงกลำง อ..เมือง

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
ภำคเหนือ

พิจติร 8.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร

สำขำ ต.คลองคะเชนทร ์*
26-Feb-59 30 ศพอส.คลองคะเชนทร์ อ..เมือง

พิจติร 9.วชิชำลัยผู้เชี่ยวชำญชีวติ 10-Aug-59 61 อบต.หัวดง อ.เมือง

พิจติร 10.โรงเรียนผู้สูงอำยทุ่ำบัว 02-Aug-59 70 รพ.สต.ท่ำบัว, วดัท่ำบัว อ.โพทะเล

พิจติร 11.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร สำขำ ต.คลองคูณ * 30 รพ.สต.ต ำบลคลองคูณ อ.ตะพำนหิน

พิจติร 12.โรงเรียนผุ้สูงอำยตุ ำบลหนองพยอม 07-Mar-60 50 ทต.หนองพยอม ต.หนองพยอม 

อ.ตะพำนหิน

พิจติร 13.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร

สำขำ ต.ล ำประดำ *
26-Feb-59 30 ศพอส.ต ำบลล ำประดำ อ.บำงมูลนำก

พิจติร 14.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร สำขำ ต.สำมงำ่ม * 26-Feb-59 30 ศพอส.เทศบำลต ำบลสำมง่ำม 

อ.สำมง่ำม

พิจติร 15.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร

สำขำ ต.โพธิ์ไทรงำม *
26-Feb-59 30 ศพอส.ต ำบลโพธิ์ไทรงำม อ.บึงนำรำง

พิจติร 16.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร สำขำ ต.               

 วังทับไทร *
26-Feb-59 30 ศพอส.ต ำบลวงัทับไทร อ.สำกเหล็ก

พิจติร 17.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร สำขำ ต.บ้ำนนำ * 26-Feb-59 30 โรงพยำบำลอ ำเภอวชิรบำรมี อ.วชิร

บำรมี

พิจติร 18.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร สำขำ ต.เขำทรำย * 26-Feb-59 30 ศพอส.ต ำบลเขำทรำย อ.ทับคล้อ

พิจติร 19.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร

สำขำ ต.หนองปลำไหล*

26-Feb-59 30 ศพอส.ต ำบลหนองปลำไหล  

อ.วงัทรำยพูน

พิจติร 20.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร สำขำ ต.ห้วยพุก * 26-Feb-59 30 ศพอส.อบต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ

พิจติร 21.วิทยำลัยผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร สำขำ ต.ไผ่รอบ * 26-Feb-59 30 ศพอส.ทต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้ำง

พิจติร 22.โรงเรียนผู้สูงอำยบุำงไผ่วทิยำ 02-Jan-07 52 222 ม.5 ต.บำงผ่ ำ อ.บำงมูลนำค

พิจติร 23.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลทับคล้อ 5 พ.ค. 60 32 533 ม.9 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ

พิจติร 24.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลปำกทำง 19 พ.ค 60 50 อบต.ปำกทำง

พิจติร 25.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเมืองเก่ำ กค.2559 35 อบต.เมืองเก่ำ ต.เมืองเก่ำ อ.เมือง

พิจติร 26.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลทุ่งโพธิ์ 9 มิ.ย.59 30 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์

พิจติร 27.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวงัส ำโรง 9 ส.ค. 59 40 รพ.สต.วงัส ำโรง

พิจติร 28.โรงเรียนผุ้สูงอำยตุ ำบลท่ำนั่ง 24 มี.ค. 60 50 67 ม.1 ต.ท่ำนั่ง อ.โพทะเล

พิจติร 29.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลดงเสือเหลือง 12 ก.พ. 60 30 ม.2 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้ำง

พิจติร 30.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลทุง่ใหญ ่* 1 มี.ค.60 80 รพ.สต.ทุ่งใหญ่ ม.11 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์

ประทับช้ำง

พิจติร 31.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.บำงไผ่ 65 ทต.บำงไผ่  อ.บำงมูลนำก

พิจติร 32.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.ท้ำยน  ำ 50 อบต.ท้ำยน  ำ  อ.โพทะเล

พิจติร 33.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเนินสวำ่ง พ.ค. 2560 135 อบต.เนินสวำ่ง อ.โพธิ์ประทับช้ำง

พิจติร 34.โรงเรยีนผู้สูงอำยุบ่อปิง้เกลือ  * 13 ต.ค.60 50 อบต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้ำง

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
ภำคเหนือ

พิจติร 35.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนองปล้อง*

(รร. ต้นแบบ 2561)

2561 25 ทต.หนองปล้อง ต.หนองปล้อง 

อ.วงัทรำยพูน จ.พิจติร

พิจติร 36. โรงเรยีนผู้สูงอำยุศพอส.ทต.หอไกร * อ.บำงมูลนำก

พิจติร 37. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเทศบำลเมืองตะพำนหิน อ.ตะพำนหิน

พิจติร 38. โรงเรียนผู้สูงอำยไุผ่หลวง อ.ตะพำนหิน

พิจติร 39. โรงเรยีนผู้สูงอำยุศพอส.ทต.วังทรำยพูน * อ.วงัทรำยพูน

พิจติร 40. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลทะนง อ.โพทะเล

พิจติร 41. โรงเรยีนผู้สูงอำยุศพอส.โพธิ์ทะเล * อ.โพธิ์ประทับช้ำง

พิจติร 42. โรงเรยีนผู้สูงอำยุศพอส.อบต.โพธิ์ประทับช้ำง * อ.โพธิ์ประทับช้ำง

พิจติร 43. โรงเรยีนผู้สูงอำยุศพอส.ทต.เนินปอ * อ.สำมง่ำม

พิจติร 44. โรงเรยีนผู้สูงอำยุศพอส.อบต.หนองโสน * อ.สำมง่ำม

พิจติร 45. โรงเรยีนผู้สูงอำยุศพอส.อบต.หนองหญำ้ไทร * อ.สำกเหล็ก

พิจติร 46. โรงเรยีนผู้สูงอำยุศพอส.อบต.โพทะเล * อ.โพทะเล

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
ภำคเหนือ

9 พิษณุโลก 19 1.โรงเรียนผู้สูงอำยพุระองค์ขำว 2558 100 ศูนยผู้์สูงอำยพุระองค์ขำว 59      

ถ.พระองค์ขำว ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.พิษณุโลก

พิษณุโลก 2.โรงเรยีนรม่สมอวิทยำ

(รร. ต้นแบบ 2561) *

2559 150 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมอแข

อ ำเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก

พิษณุโลก 3.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวงันกแอ่น 2560 30 หอประชุมเอนกประสงค์ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวงันกแอ่น

อ.วงัทอง

พิษณุโลก 4.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.วงฆ้อง (สถ.) 90 ทต.วงฆ้อง อ.พรหมพิรำม

พิษณุโลก 5.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลไทรย้อย * 2555 30 ม.9 บ้ำนวงัแก่ง ต.ไทรยอ้ย 

อ.เนินมะปรำง จ.พิษณุโลก

พิษณุโลก 6.โรงเรียนผู้สูงอำยบุ้ำนดงศรีบุญเรือง 2559 30 อบต.บ้ำนดง อ.ชำติตระกำร

พิษณุโลก 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุปำกโทกวิทยำ * Dec-61 100 รพ.สต.ปำกโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

พิษณุโลก 8.โรงเรียนผู้สูงอำยชุ่อม่วงวทิยำ 2560 31 อบต.คุยม่วง อ.บำงระก ำ

พิษณุโลก 9.โรงเรียนผู้สูงอำยบุ้ำนเขำสมอแคลง 2559 95 วดัพระพุทธบำทเขำสมอแคลง อ.วงัทอง

พิษณุโลก 10.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบ้ำนกร่ำง 2560 60 อบต.บ้ำนกร่ำง อ.เมือง

พิษณุโลก 11.ศูนย์บรกิำรผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส 

(รร.ผู้สูงอำย)ุ ต.หัวรอ  (ศพอส.ทต.หัวรอ *)

2560 100 124 ม.4 ต.หัวรอ อ.เมือง

พิษณุโลก 12.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.วดัจนัทร์ Mar-61 50 อำคำรอเนกประสงค์องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลวดัจนัทร์

พิษณุโลก 13.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลพรหมพิรำม* 2561 100 ม.4 ต.พรหมพิรำม อ.พรหมพิรำม

พิษณุโลก 14.โครงกำรศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ

 (โรงเรยีนผู้สูงอำย)ุ เทศบำลต ำบลพลำยชุมพล *

2560 76 รพ.สต.พลำยชุมพล อ.เมือง

พิษณุโลก 15.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.บึงระมำณ 2560 100 วดัเหล่ำโพธิ,์วดับ้ำนดงโคกขำม 

อ.บำงระก ำ

พิษณุโลก 16.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลบำงระก ำ * 30 เทศบำลต ำบลบำงระก ำ อ.บำงระก ำ 

จ.พิษณุโลก

พิษณุโลก 17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ต ำบลท่ำทอง * 2560 136 อำคำรศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก ม.5 ต.ท่ำ

ทอง อ.เมือง

พิษณุโลก 18. .โรงเรียนผู้สูงอำยสุุขภำพนครพิษณุโลก อ.เมือง

พิษณุโลก 19. .โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลบ้ำนมุง อ.เนินมะปรำง

10 เพชรบูรณ์ 70 1.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลตะเบำะ 2559 30 อบต.ตะเบำะ,วดัป่ำเรไร อ.เมือง

เพชรบูรณ์ 2.โรงเรยีนสรำ้งสุขผู้สูงอำยุต ำบลนำงั่ว * 2556 110 10 หมู่ 13 ต.นำง่ัว

อ.เมืองเพชรบูรณ์ 67000

เพชรบูรณ์ 3.โรงเรียนบำนไม่รู้โรย ต.น  ำร้อน 2557 70 ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กต ำบลน  ำร้อน

เพชรบูรณ์ 4.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยบุุง่น  ำเต้ำ 2557 331 อบต.บุง่น  ำเต้ำ ต ำบลบุง่น  ำเต้ำ 

อ ำเภอหล่มสัก
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
ภำคเหนือ

เพชรบูรณ์ 5.โรงเรยีนสรำ้งสุขผู้สูงอำยุสักหลง * 2554 145 อบต.สักหลง อ.หล่มสัก

เพชรบูรณ์ 6.โรงเรยีนสรำ้งสุขผู้สูงอำยุบ้ำนติว้ *
พ้ืนทีน่ ำรอ่ง 2556

2554 200 วดัศรีภูมิ ต.บ้ำนติ ว อ.หล่มสัก 

จ.เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ 7.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยบุ้ำนไร่ 2555 30 อบต.บ้ำนไร่ อ.หล่มสัก

เพชรบูรณ์ 8.โรงเรียนผู้สูงอำยลูุกพ่อขุนผำเมือง ต.บ้ำนหวำย 2559 30 หอประชุม อบต.บ้ำนหวำย ต.บ้ำนหวำย

อ.หล่มสัก

เพชรบูรณ์ 9.โรงเรยีนผ้สูงอำยุสรำ้งสรรค์ต ำบลปำกช่อง * 2558 202 วดัศรีจนัดำธรรม ม.12 ต.ปำกช่อง      

   อ.หล่มสัก

เพชรบูรณ์ 10.โรงเรยีนสรำ้งสุขผู้สูงอำยุต ำบลลำนบ่ำ * 2557 81 อำคำรเอนกประสงค์ ร.ร.บ้ำนลำนบ่ำ  

  อ.หล่มสัก

เพชรบูรณ์ 11.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลท่ำอิบุญ 2556 30 อำคำรเอนกประสงค์ 

อบต.บ้ำนท่ำอิบุญ อ.หล่มสัก

เพชรบูรณ์ 12.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยเุทศบำลเมืองหล่มสัก 2557 80 วดัศรีบุญเมือง อ.หล่มสัก

เพชรบูรณ์ 13.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลนำแซง 2558 30 วดัธำตุพลแพง ต.นำแซง

เพชรบูรณ์ 14.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยวุดัโพธิ์ทอง 30 วดัโพธิ์ทอง บ้ำนน  ำคร่ัง ต.วงับำล       

  อ.หล่มสัก

เพชรบูรณ์ 15.โรงเรยีนสรำ้งสุขผู้สูงอำยุวัดศรฐีำน (ศพอส. ต.วัง

บำล)*

2556 30 วดัศรีฐำน ม.15 ต.วงับำล อ.หล่มเก่ำ

เพชรบูรณ์ 16.โรงเรยีนสรำ้งสุขผู้สูงอำยุต ำบลหล่มเก่ำ * 2557 30 วดัทุ่งธงไชย  อ.หล่มเก่ำ

เพชรบูรณ์ 17.ศพอส.ต ำบลแคมป์สน 2558 30 เทศบำลต ำบลแคมป์สน

เพชรบูรณ์ 18.โรงเรยีนสรำ้งสุขต ำบลทุง่สมอ * 2557 70 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสมอ

เพชรบูรณ์ 19.โรงเรยีนสรำ้งสุขผู้สูงอำยุต ำบลท้ำยดง * 2555 30 อบต.ท้ำยดง

เพชรบูรณ์ 20.โรงเรยีนสรำ้งสุขผู้สูงอำยุต ำบลห้วยโป่ง * 2557 72 วดัรำษฎร์ศรัทธำรำม ม.3 ต.ห้วยโป่ง

เพชรบูรณ์ 21.โรงเรียนชรำบิบำลวงัท่ำดี 2558 30 ห้องประชุมสภำ อบต.วงัท่ำดี

เพชรบูรณ์ 22.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลบึงสำมพัน 2558 60 อบต.บึงสำมพัน

เพชรบูรณ์ 23.โรงเรยีนสรำ้งสุขผู้สูงอำยุต ำบลหนองแจง * 2556 108 อบต.หนองแจง อ.บึงสำมพัน

เพชรบูรณ์ 24.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลพุขำม 2559 70 อบต.พุขำม อ.วเิชียรบุรี

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
ภำคเหนือ

เพชรบูรณ์ 25.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยสูุ่ควำมเป็นเลิศองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลบึงกระจบั

2558 ม.10 บ้ำนเกำะบอระเพ็ด ต.บึงกระจบั 

    อ.วเิชียรบุรี

เพชรบูรณ์ 26.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลโคกปรง 2559 123 วดัโคกปรง ต.โคกปรง อ.วเิชียรบุรี

เพชรบูรณ์ 27.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยบุ้ำนบุมะกรูด (อบต.ท่ำโรง) 2559 30 วดับุมะกรูด อ.วเิชียรบุรี

เพชรบูรณ์ 28.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยบุ้ำนท่ำโรง 2559 30 รพ.สต.ท่ำโรง อ.วเิชียรบุรี

เพชรบูรณ์ 29.โรงเรยีนสรำ้งสุขผู้สูงอำยุเทศบำลพุเตย * 2556 157 สวนสำธำรณะหนองปอพุเตย อ.วเิชียร

บุรีเพชรบูรณ์ 30.โรงเรยีนสรำ้งสุขผู้สูงอำยุต ำบลประดูง่ำม 

(รร. ต้นแบบ 2561)

2555 30 131 ม.3 ต.ประดู่งำม อ.ศรีเทพ

เพชรบูรณ์ 31.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยอุ ำเภอศรีเทพ 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประดู่งำม 

อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

เพชรบูรณ์ 32.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.น  ำร้อน (สถ.) 93 อบต.น  ำร้อน

เพชรบูรณ์ 33.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำย ุทต.ตำลเด่ียว 150 ทต.ตำลเด่ียว อ.หล่มสัก

เพชรบูรณ์ 34.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวดัป่ำ 80 อำคำรหอประชุมองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลวดัป่ำ อ.หล่มสัก

เพชรบูรณ์ 35.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.กองทูล (สถ.) 100 อบต.กองทูล

เพชรบูรณ์ 36.โรงเรียนผู้สูงอำย ุพัฒนำสุขภำพชุมชน (สถ.) 50 อบต.ซับเปิบ

เพชรบูรณ์ 37.โรงเรียนผู้สูงอำย ุสร้ำงสุขรอยยิ มผู้สูงอำย ุ(สถ.) 70 อบต.ซับน้อย

เพชรบูรณ์ 38.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลริมสีม่วง เขำค้อ (สถ.) 20 อบต.เขำค้อ

เพชรบูรณ์ 39.โรงเรียนผู้สูงอำย ุสร้ำงสุขผู้สุงอำยวุดัโพธิ์ทองบ้ำนน  ำ

คร่ัง วงัลำล (สถ.)

80 อบต.วงัลำล

เพชรบูรณ์ 40.ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสรมิอำชีพผู้สูงอำยุ

พุทธบำท *
2559 30 หมู่ที่  5  บ้ำนหนองตำด  ต.พุทธบำท 

อ ำเภอชนแดน  จงัหวดัเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ 41.โรงเรยีนผู้สูงอำยุวัดศรบีุญเรอืง 30

เพชรบูรณ์ 42.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลดงมูลเหล็ก 30 อบต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง

เพชรบูรณ์ 43. ประธำนชมรมคลังปัญญำผู้สูงอำยจุงัหวดัเพชรบูรณ์ อ.เมือง

เพชรบูรณ์ 44. โรงเรียนผู้สูงอำยสุร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลนำป่ำ อ.เมือง

เพชรบูรณ์ 45.  โรงเรียน ฒ ผู้เฒ่ำ (เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์) อ.เมือง

เพชรบูรณ์ 46.  โรงเรียน ฒ ผู้เฒ่ำ ต ำบลบ้ำนโคก อ.เมือง

เพชรบูรณ์ 47. ชมรมผู้สูงอำยตุ ำบลท่ำพล อ.เมือง

เพชรบูรณ์ 48. โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลวงัชมภู อำคำรศูนยก์ำรเรียนรู้วงัชมภู อ.เมือง

เพชรบูรณ์ 49. ชมรมผู้สูงอำยุต ำบลนำยม / ศพอส.นำยม * อ.เมือง

เพชรบูรณ์ 50. ชมรมผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลดงขุย / ศพอส.ทต.

ดงขุย *

วดัสวำ่งเนตร อ.ชนแดน

เพชรบูรณ์ 51. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลดงชุย อ.ชนแดน

เพชรบูรณ์ 52 .ศพอส.ทต.ท่ำข้ำม * อ.ชนแดน

เพชรบูรณ์ 53 .ศพอส.ทต.ชนแดน * อ.ชนแดน

เพชรบูรณ์ 54. โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลศำลำลำย วดัศำลำลำย อ.ชนแดน

เพชรบูรณ์ 55. ศพอส.ลำดแค * อ.ชนแดน

เพชรบูรณ์ 56. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลน  ำชุน อ.หล่มสัก

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
ภำคเหนือ

เพชรบูรณ์ 57. โรงเรียนผู้สูงอำยสุร้ำงสรรค์ต ำบลบ้ำนกลำง อ.หล่มสัก

เพชรบูรณ์ 58. โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลบุง่คล้ำ อ.หล่มสัก

เพชรบูรณ์ 59. โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลปำกดุก / ศพอส.ปำกดุก * อ.หล่มสัก

เพชรบูรณ์ 60. โรงเรียนผู้สูงอำยชุ้ำงตะลูดสุขสันต์ อ.หล่มสัก

เพชรบูรณ์ 61. โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลหินฮำว วดัทุ่งธงไชย อ.หล่มเก่ำ

เพชรบูรณ์ 62. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบ้ำนเนิน วดันันทชำติ อ.หล่มเก่ำ

เพชรบูรณ์ 63. โรงเรียนผู้สูงอำยอุงค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีมงคล อ.บึงสำมพัน

เพชรบูรณ์ 64.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลน้ ำหนำว / ศพอส.น้ ำหนำว * อ.น  ำหนำว

เพชรบูรณ์ 65.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหลักด่ำน / ศพอส.หลักด่ำน * อ.น  ำหนำว

เพชรบูรณ์ 66. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลคลองกระจงั อ.ศรีเทพ

เพชรบูรณ์ 67. ชมรมผู้สูงอำยตุ ำบลสระกรวด อ.ศรีเทพ

เพชรบูรณ์ 68. โรงเรียนผู้สูงอำยวุดัประชำนิมิตร (ทต.ท่ำโรง) อ.วเิชียรบุรี

เพชรบูรณ์ 69. โรงเรียนผู้สูงอำยศูุนยท์ุ่งใหญ่มำบสมอ (อบต.ท่ำโรง) อ.วเิชียรบุรี

เพชรบูรณ์ 70. โรงเรยีนสรำ้งสุขผู้สูงอำยุต ำบลวงใหญ ่/ ศพอส.วัง

ใหญ ่*

อ.วเิชียรบุรี

11 แพร่ 49 1.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลแม่จั๊ว * 2559 50 วดัไชยเขต ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่

จั๊วะ หมู่ที่ 9 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.

แพร่54110

แพร่ 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลต ำหนักธรรม            

(รร.ต้นแบบ 2561)

2559 250 โรงเรียนสะเลียมใต้ องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล ต ำหนักธรรม 252 หมู่ที่ 2 

ต.ต ำหนักธรรม อ.หนองม่วงใข่  จ.แพร่

 54170

แพร่ 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบ้ำนเหล่ำ * 2560 50 ศพอส. (หลังวดับ้ำนเหล่ำพิชัยสิริ)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล บ้ำนเหล่ำ 

364 หมู่ที่ 5 ต.บ้ำนเหล่ำ อ.สูงเม่น จ.

แพร่ 54130

แพร่ 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลรอ้งกวำง * 2559 150 อำคำรข้ำงวดัร้องเข็ม

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลร้องกวำง 309

 หมู่ที่ 2 ต.ร้องกวำง 

อ.ร้องกวำง จ.แพร่ 54140

แพร่ 5.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลเด่นชัย 2559 50 ศูนยว์ทิยำศำสตร์และเทคโนโลยฯี 

อ ำเภอเด่นชัย

แพร่ 6.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลช่อแฮ 2559 120 วดัพระธำตุช่อแฮ อ ำเภอเมืองแพร่

แพร่ 7.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลแม่หล่ำย 2559 140 อำคำรอเนกประสงค์ผู้สูงอำย ุม.7

โรงเรียนกำสะลอง อ ำเภอเมืองแพร่

แพร่ 8.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลร่องฟอง (ต ำบลน  ำช ำ) 2559 100 รพ.สต.น  ำช ำ อ ำเภอเมืองแพร่

แพร่ 9.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลวงัหงส์ 2559 200 ศำลำวดัวงัหงษ์ใต้ อ ำเภอเมืองแพร่

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
ภำคเหนือ

แพร่ 10.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลน  ำรัด 2559 75 ศำลำวดัรัตนสุนทร ม.2 

อ ำเภอหนองม่วงไข่

แพร่ 11.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลหนองม่วงไข่ 2559 50 วดัหนองม่วงไข่ 

อ ำเภอหนองม่วงไข่

แพร่ 12.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่ค ำมี 2559 60 วดัแม่ค ำมีรัตนปัญญำ

อ ำเภอหนองม่วงไข่

แพร่ 13.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลหัวเมือง 2559 250 วดัหัวเมือง, วดัวงัฟ่อน ต.หัวเมือง

อ ำเภอสอง

แพร่ 14. โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลเมืองแพร่ 2559 30 ร่องซ้อ / ศูนยน์วดแผนไทย

อ ำเภอเมืองแพร่

แพร่ 15.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเตำปูน 2559 100 ศูนยเ์ด็กเล็กท่อสมำน (เดิม)อ ำเภอสอง

แพร่ 16.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.สวนเขื่อน (สถ.) 2560 100 ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก (เดิม)

หมู่ 1 ทต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่

แพร่ 17.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.สอง (สถ.) 2560 140 หอประชุมเทศบำลสอง ทต.สอง อ.สอง

แพร่ 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ห้วยหม้ำย * 
(สถ.)

2558 204 ศพอส. ทต.ห้วยหม้ำย

อ.สอง

แพร่ 19.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.บ้ำนกลำง (สถ.) 2559 65 อบต.บ้ำนกลำง อ.สอง

แพร่ 20.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.น้ ำเลำ * 2559 170 หอประชุมโรงเรียนบ้ำนน  ำเลำ 

หมู่ 2 อบต.น  ำเลำ อ.ร้องกวำง

แพร่ 21.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.วงัชิ น (สถ.) 2560 50 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน (อำคำร

 หน้ำอ ำเภอวงัชิ น) ทต.วงัชิ น

แพร่ 22.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.สรอย * (สถ.) 2560 50 อบต.สรอย อ.วงัชิ น

แพร่ 23.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.บ้ำนปิน (สถ.) * 2560 60 หมู่ 5 ทต.บ้ำนปิน อ.ลอง

แพร่ 24.ต ำบลบ้ำนหนุน * 2559 130 หอประชุม อบต.บ้ำนหนุน อ ำเภอสอง

แพร่ 25.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลต้ำผำมอก * 2560 50 ศพอส.ต้ำผำมอก

แพร่ 26.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลเหมืองหม้อ * 2560 70 ศพอส.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่

แพร่ 27.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่ป้ำก 2560 80 อบต.แม่ป้ำก อ.วงัชิ น

แพร่ 28.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลท่ำข้ำม 2560 30 โรงเรียนบ้ำนท่ำขวญั ต.ท่ำข้ำม

อ.เมืองแพร่

แพร่ 29.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวงัหลวง 11 เม.ย. 60 40 วดัวงัหลวง อ.หนองม่วงไข่

แพร่ 30.โรงเรียนผู้สูงอำย ุต ำบลนำจกัร 15 มิ.ย.60 80 อบต.นำจกัร อ.เมืองแพร่

แพร่ 31.โรงเรียนผู้สูงอำย ุต ำบลบ่อเหล็กลอง 1 มิ.ย.60 50 อบต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง

แพร่ 32.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลเวียงทอง * 1 มิ.ย.60 50 อบต.เวยีงทอง อ.สูงเม่น

แพร่ 33.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต ำบลแม่พุง * 1 มิ.ย.60 50 อบต.แม่พุง อ.วงัชิ น

แพร่ 34. โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลรอ่งกำศ * 2560 250 อบต.ร่องกำศ อ.สูงเม่น

แพร่ 35. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแดนชุมพล 8 พ.ย. 60 40 อบต.แดนชุมพล อ.สอง

แพร่ 36. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลสบสำย ธ.ค. 60 130 อบต.สบสำย อ.สูงเม่น

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
ภำคเหนือ

แพร่ 37. โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.สูงเม่น * 2560 50 ทต.สูงเม่น อ.สูงเม่น

แพร่ 38. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลทุ่งน้ำว 2560 60 อบต.ทุ่งน้ำว อ.สอง

แพร่ 39. โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลสะเอียบ * 1 ต.ค. 60 50 อบต.สะเอียบ อ.สอง

แพร่ 40. โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.ทุ่งโฮ้ง 2560 60 ทต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่

แพร่ 41. โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบ้ำนถ่ิน * 22 มี.ค. 61 130 ทต.บ้ำนถิ่น อ.เมืองแพร่

แพร่ 42. โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลแม่เกิ ง * 1 มี.ค. 61 30 อบต.แม่เกิ๋ง  อ.วงัชิ น

แพร่ 43. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลพระหลวง 2560 50 อบต.พระหลวง อ.สูงเม่น

แพร่ 44. โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลป่ำแมต * 2560 128 ทต.ป่ำแมต อ.เมืองแพร่

แพร่ 45.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลห้วยอ้อ * 2561 50 ทต.ห้วยอ้อ

แพร่ 46.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลไทรยอ้ย 2561 60 อบต.ไทรยอ้ย

แพร่ 47.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่ยำงฮ่อ 2561 80 อบต.แม่ยำงฮ่อ

แพร่ 48.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่ยำงตำล 2561 90 อบต.แม่ยำงตำล

แพร่ 49.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลทุ่งแค้ว 2561 70 อบต.ทุ่งแค้ว

12 แม่ฮ่องสอน 4 1.โรงเรยีนแม่สะเรยีงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยำลัย * 2558 30 เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

ต.บ้ำนกำศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน 2.เทศบำลต ำบลแม่ลำน้อย * 2558 30 ต.แม่ลำน้อย อ.แม่ลำน้อย 

จ.แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลแม่คง * 2560 30 โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่คง 

อ ำเภอแม่สะเรียง  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลเมืองยวมใต้

(ร.ร. ต้นแบบ 61)

84 ต ำบลเมืองยวมใต้ อ ำเภอแม่สะเรียง 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

13 ล ำปำง 43 1.ศูนยผู้์สูงวยัเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร 2558 150 ศูนยผู้์สูงอำยตุ ำบลชมพู          

โรงเรียนบ้ำนหนองบำงเดิม             

ม.8 ต.ชมพู อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง

ล ำปำง 2.ศูนยพ์ัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยเุทศบำลนครล ำปำง 2558 30 อำคำรมูลนิธชิัยพัฒนำ ต.เวยีง อ.เมือง

ล ำปำง จ.ล ำปำง

ล ำปำง 3.โรงเรียนชรำบำลวทิยำต ำบลล ำปำงหลวง 2559 50 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบล

ล ำปำงหลวง  385 ม.11 

ต.ล ำปำงหลวง  อ.เกำะคำ

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
ภำคเหนือ

ล ำปำง 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลเกำะคำ *    

(รร.ต้นแบบ 2561)

2558 140 เทศบำลต ำบลเกำะคำ ต.ศำลำ อ.เกำะ

คำ จ.ล ำปำง

ล ำปำง 5.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลไหล่หิน 2559 35 ห้องประชุมเทศบำลต ำบลไหล่หิน       

    อ.เกำะคำ

ล ำปำง 6.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเถินบุรี 2559 70 เทศบำลหลังเก่ำ ม.4 ต.เถิน อ.เถิน     

  จ.ล ำปำง

ล ำปำง 7.โรงเรียนนำครัวปัจฉิมวยั 2554 100 เทศบำลต ำบลนำครัว อ.แม่ทะ

ล ำปำง 8.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบ้ำนอ้อน * 2559 30 ศพอส.ต ำบลบ้ำนอ้อน

ล ำปำง 9.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบ้ำนหวด (ล ำดวนทอง) 2557 120 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำน

หวด ม.6 ต.บ้ำนหวด อ.งำว จ.ล ำปำง

ล ำปำง 10.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลร่องเคำะ 2557 60 363 ม.9 ต.ร่องเคำะ อ.วงัเหนือ 

จ.ล ำปำง

ล ำปำง 11.โรงเรียนนวตักรรมสุขภำพผู้สูงอำยตุ ำบลผำปัง 2553 30 ม.2 บ้ำนผำปังหลวง ต.ผำปัง อ.แม่พริก

 จ.ล ำปำง

ล ำปำง 12.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลแม่เมำะ (ผู้สูงยิ้ม) * 2556 150 วดัทุ่งกล้วยโพธำรำม ต.แม่เมำะ 

อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง

ล ำปำง 13.โรงเรียนผู้สูงอำยบุ้ำนดง 2559 96 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดง       

อ.แม่เมำะ

ล ำปำง 14.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบ้ำนป่ำเหว 2558 60 ม.3 ต.บ้ำนขอ อ.เมืองปำน จ.ล ำปำง

ล ำปำง 15.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแจซ้่อน 2558 30 วดัศรีหลวงแจซ้่อน อ.เมืองปำน

ล ำปำง 16.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ห้ำงฉัตรแม่ตำล * (สถ.) 50 ทต.ห้ำงฉัตร                             

440 ม.3 ต.ห้ำงฉัตร อ.ห้ำงฉัตร

ล ำปำง 17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลวังเหนือ * 2558 30 999  ม.4  ต.วงัเหนือ อ.วงัเหนือ     จ.

ล ำปำง

ล ำปำง 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองล้อมแรด * 2559 50 ม.3 ต.ล้อมแรด อ.เถิน

ล ำปำง 19. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลปงเตำ 2559 60 62 ม.8 ต.ปงเตำะ อ.งำว

ล ำปำง 20. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลนิคมพัฒนำ 2560 50 ศูนยพ์ัฒนำกำรจดัสวสัดิกำรสังคม

ผู้สูงอำยจุงัหวดัล ำปำง

ล ำปำง 21. โรงเรียนผู้สูงอำยบุ้ำนเป้ำ 2560 65 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ  อ.เมือง

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
ภำคเหนือ

ล ำปำง 22. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบ้ำนเอื อม 2560 30 ม.9 ต.บ้ำนเอื อม อ.เมือง 

ล ำปำง 23.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลทุ่งกวำ๋ว 2560 80 ต.ทุ่งกวำ๋ว  อ.เมือง

ล ำปำง 24.ศูนยป์ัจฉิมวยั  ต ำบลเวยีงตำล 2561 50 352/3 ม.4 ถ.ล ำปำง-เชียงใหม่          

    ต.เวยีงตำล อ.ห้ำงฉัตร

ล ำปำง 25.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่กัวะ 2561 70 ต.แม่กัวะ  อ.สบปรำบ จ.ล ำปำง

ล ำปำง 26.โรงเรียนผู้สูงอำยต ำบลทุ่งฝำย 2562 50 ต.ทุ่งฝำย อ.เมือง  จ.ล ำปำง

ล ำปำง 27.โรงเรียนผู้สูงอำยใุนเรือนจ ำกลำงล ำปำง 2562 50 เรือนจ ำกลำงล ำปำง อ.เมือง

ล ำปำง 28.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลแม่ทะ * 2560 30 เทศบำลต ำบลแม่ทะ

ล ำปำง 29. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลสบป้ำด 60 อ ำเภอแม่เมำะ

ล ำปำง 30 โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบ้ำนร้อง 50 อ ำเภองำว

ล ำปำง 31. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบ้ำนโป่ง 60 อ ำเภองำว

ล ำปำง 32. โรงเรียนผู้สูงอำยพุ่ออุ้ยแม่อุ้ย 50 อ ำเภอวงัเหนือ

ล ำปำง 33. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเกำะคำแม่ยำว 140 อ ำเภอเกำะคำ

ล ำปำง 34. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่ปะ 70 อ ำเภอเถิน

ล ำปำง 35.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่วะ 18-05-62 84 อบต.แม่วะ วดัแม่วะหลวง ม.8

ล ำปำง 36.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลศำลำ 15-02-60 120 อำคำรอเนกประสงค์ศำลำร่วมใจบ้ำน

ศำลำไชย
ล ำปำง 37.ศูนยฟ์ืน้ฟูและพัฒนำคุณภำพชีวติผู้สูงอำยตุ ำบลทุ่งฮั ว * 01-10-60 50 อบต.ทุ่งฮั ว

ล ำปำง 38.โรงเรียนผู้สูงอำยกุังสดำลทอง * 18-03-64 30 อบต.บ้ำนอ้อน ม.2 ต.บ้ำนอ้อน อ.งำว 

จ.ล ำปำง
ล ำปำง 39.โรงเรียนจ ำปำทอง 14-02-60 ม.9 (รร.บ้ำนโป่งเดิม)

ล ำปำง 40.โรงเรียนสูงอำย(ุสูงวยัวทิยำ) /2564 40 อบต.วเิชตนคร 230 ม.1 ต.วเิชตนคร 

อ.แจห้่ม จ.ล ำปำง
ล ำปำง 41.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลล้อมแรด * 01-01-56 400 ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติและส่งเสริม

อำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลแม่เมำะ อ.แม่เมำะ
ล ำปำง 42.ศูนยสู์งวยัเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร /2558 141 เทศบำลเมืองเขลำงค์นคร ม.12 ต.ชมพู

 อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง
ล ำปำง 43.โรงเรียนผู้สูงอำยวุยัใส ใส่ใจผู้สูงอำย ุวดัศรีหลวง ต ำบล

แจห้่ม

17-02-58 113 ดศนีหลวง ต.แจห่่ม อ.แจห้่ม จ.ล ำปำง

14 ล ำพูน 42 1.โรงเรียนอุ้ยม๋วนใจ๋ 2559 100 เทศบำลต ำบลบ้ำนแป้น

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
ภำคเหนือ

ล ำพูน 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลมะเขือแจ้ 2559 50 เทศบำลต ำบลมะเขือแจ้

ล ำพูน 3.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเหมืองง่ำ 2558 105 ศำลำชมรมผู้สูงอำยตุ ำบลเหมืองง่ำ 

(ลำนอเนกประสงค์วดับ้ำนหลุก ม.8)

ล ำพูน 4.โรงเรียนปัจฉิมำลัยเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 2558 110 เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง เลขที่ 201 

หมู่ที่ 9 ต.บ้ำนกลำง อ.เมือง จงัหวดั

ล ำพูน 51000

ล ำพูน 5.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลเมืองล ำพูน 2558 อำคำรศูนยบ์ริกำรผู้สูงอำยุ

เทศบำลเมืองล ำพูน

ล ำพูน 6.โรงเรยีนดอกซอมพอต ำบลอุโมงค์ 2557 150 อำคำร กศน. ต ำบลอุโมงค์

ล ำพูน 7.โรงเรียนป่ำสักวยัวฒิุวชิชำลัย 2558 60 วดัป่ำตึงงำม หมู่ 3 ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอ

เมืองล ำพูน จงัหวดัล ำพูน

ล ำพูน 8.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลหนองหนำม 2558 60 139 ม.4 ถ.เล่ียงเมือง-ป่ำซำง อ.เมือง

ล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

ล ำพูน 9.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลแม่แรง 2557 80 เทศบำลต ำบลแม่แรง

ล ำพูน 10.มหำวทิยำลัยชีวติบัณฑิตปัจฉิมวยั 2558 30 เทศบำลต ำบลบ้ำนโฮ่ง

ล ำพูน 11.โรงเรียนผู้สูงอำยวุดับ้ำนปำง 2 มิ.ย 2558 200 วดับ้ำนปำง หมู่ที่ 13 ต.ศรีวชิัย อ.ลี  

จงัหวดัล ำพูน

ล ำพูน 12.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลวังดิน * 2554 210 อำคำร ศพอส.วงัดิน 

  ต.ลี  อ.ลี  จงัหวดัล ำพูน 51110

ล ำพูน 13.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลป่ำไผ่ 2559 120 เทศบำลต ำบลป่ำไผ่ อ.ลี 

ล ำพูน 14.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลนำทรำย 2558 100 อำคำรศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กเก่ำ 186 ม.4

 บ้ำนนำเลี ยง ต.นำทรำย อ.ลี  จ.ล ำพูน

 51110

ล ำพูน 15.โรงเรยีนสมวัยวิทยำ เทศบำลต ำบลทุง่หัวช้ำง

(ต้นแบบ 2561 *)

2558 80 อำคำรศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติและ

ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำย ุเทศบำลต ำบล

ทุ่งหัวช้ำง

ล ำพูน 16.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.ศรีบัวบำน (สถ.) 80 ทต.ศรีบัวบำน อ.เมือง

ล ำพูน 17.โรงเรียนผู้สูงอำย ุปัจฉิมวยัผู้สูงอำยแุม่ตืน (สถ.) 100 ทต.แม่ตืน

ล ำพูน 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ก้อ (สถ.) 120 ทต.ก้อ อ.ลี 

ล ำพูน 19.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลตะเคียนปม 2558 60 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตะเคียนปม 

เลขที่ 146 ม.2 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัว

ช้ำง 51160

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
ภำคเหนือ

ล ำพูน 20.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.หนองปลำสะวำย * 50 อบต.หนองปลำสะวำย  อ.บ้ำนโฮ่ง

ล ำพูน 21.โรงเรยีนผู้สูงอำยุทต.ม่วงน้อย * 170 ทต.ม่วงน้อย อ.ป่ำซำง

ล ำพูน 22.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลศรเีตีย้ * 50 ทต.ศรีเตี ย อ.บ้ำนโฮ่ง

ล ำพูน 23. ทต.ต้นธง 50 ทต.ต้นธง อ.เมืองล ำพูน

ล ำพูน 24. ทต.รมิปิง 110 ทต.ริมปิง อ.เมืองล ำพูน

ล ำพูน 25. ทต.เหมืองจี้ 70 ทต.เหมืองจี  อ.เมืองล ำพูน

ล ำพูน 26. ทต.ประตูป่ำ 45 ทต.ประตูป่ำ อ.เมืองล ำพูน

ล ำพูน 27. ทต.เวียงยอง 120 ทต.เวยีงยอง อ.เมืองล ำพูน

ล ำพูน 28. อบต.ห้วยยำบ 65 อบต.ห้วยยำบ อ.บ้ำนธิ

ล ำพูน 29. ทต.บ้ำนธิ 60 ทต.บ้ำนธ ิอ.บ้ำนธิ

ล ำพูน 30. ทต.มะกอก 65  ทต.มะกอก อ.ป่ำซำง

ล ำพูน 31. อบต.น้ ำดิบ 60 อบต.น  ำดิบ อ.ป่ำซำง

ล ำพูน 32. อบต.นครเจดีย์ 50 อบต.นครเจดีย ์อ.ป่ำซำง

ล ำพูน 33. ทต.หนองล่อง 60 ทต.หนองล่อง อ.เวยีงหนองล่อง

ล ำพูน 34. ทต.หนองยวง 70 ทต.หนองยวง อ.วยีงหนองล่อง

ล ำพูน 35. ทต.ดงด ำ 90 ทต.ดงด ำ อ.ลี 

ล ำพูน 36. อบต.แม่ลำน 85  อบต.แม่ลำน อ.ลี 

ล ำพูน 37. อบต.เวียงแก้ว 50 อบต.เวยีงแก้ว อ.ลี 

ล ำพูน 38. อบต.เหล่ำยำว 80 อบต.เหล่ำยำว อ.บ้ำนโฮ่ง

ล ำพูน 39. อบต.เวียงกำนต์ 130 อบต.เวยีงกำนต์ อ.บ้ำนโฮ่ง

ล ำพูน 40. ทต.ทำปลำดุก 60 ทต.ทำปลำดุก อ.แม่ทำ

ล ำพูน 41. ทต.ทำขุมเงนิ 60 ทต.ทำขุมเงิน อ.แม่ทำ

ล ำพูน 42. ทต.ทำทุง่หลวง 45 ทต.ทำทุ่งหลวง อ.แม่ทำ

15 สุโขทัย 39 1.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลกลำงดง 2559 200 เทศบำลต ำบลกลำงดง อ.ทุ่งเสล่ียม

สุโขทัย 2.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลไกรนอก 

(รร. ต้นแบบ 2561) *

2557 100 99 ม.3 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลำศ 

สุโขทัย 3.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลตำลเตี ย 2559 60 ห้องประชุมสภำ อบต.ตำลเตี ย อ.เมือง

สุโขทัย 4.โรงเรียนผู้สูงอำย ุส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ (สถ.) 70 อบต.หนองบัว

สุโขทัย 5.โรงเรียนผู้สูงวยัเทศบำลเมืองสวรรคโลก มิ.ย.59 80 เทศบำลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก

สุโขทัย 6.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลทุ่งหลวง ธ.ค. 59 75 อำคำรตลำดแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน     

 อ.คีรีมำศ

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
ภำคเหนือ

สุโขทัย 7.โรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยตุ ำบลป่ำงิ ว 6 มี.ค. 60 57 อบต.ป่ำงิ ว อ.ศรีสัชนำลัย

สุโขทัย 8.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวงพิณพำทย์ 2 มี.ค. 60 20 ศูนยก์ำรเรียนรู้ต ำบลวงัพิณพำทย์

สุโขทัย 9.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลหำดเสี้ยว * 8 เม.ย. 60 75/105 วดัโบสถ์มณีรำม อ.ศรีสัชนำลัย

สุโขทัย 10.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลหนองตูม 17 เม.ย. 60 50 อำคำรผู้สูงอำย ุโรงพยำบำลส่งเสริม

สุขภำพ อ.กงไกรลำศ

สุโขทัย 11.ชมรมผู้สูงอำยแุละโรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลหนองตูม 2558 68 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พิมพ์

นิยมฟำร์ม อ.กงไกรลำศ

สุโขทัย 12.ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลเขำ

แก้วศรสีมบูรณ ์ *

50 ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวติผู้สูงอำยุ

เทศบำลต ำบลเขำแก้วศรีสมบูรณ์ 

อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย

สุโขทัย 13.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลลำนหอย 19 เม.ย. 60 60 อำคำรอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 อ.บ้ำน

ด่ำนลำนหอย

สุโขทัย 14.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลตลิงชัน* 30 เทศบำลต ำบลตลิงชัน อ.บ้ำนด่ำนลำน

หอย

สุโขทัย 15..โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลกำแรต 60 อ.กงไกรลำศ

สุโขทัย 16..โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลกง อ.กงไกรลำศ

สุโขทัย 17..โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลป่ำแฝก * 50 อ.กงไกรลำศ

สุโขทัย 18..โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบ้ำนใหม่ชัยมงคล 96 อ.ทุ่งเฉล่ียม

สุโขทัย 19..โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบ้ำนเหมืองนำ อ.ทุ่งเฉล่ียม

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
ภำคเหนือ

สุโขทัย 20..โรงเรียนสร้ำงสุขกำยใจเพิม่รำยได้ผู้สูงอำยุ อ.ทุ่งเฉล่ียม

สุโขทัย 21..โรงเรียนผู้สูงอำยบุ้ำนโซกม่วง อ.ทุ่งเฉล่ียม

สุโขทัย 22..โรงเรียนผู้สูงอำยบุ้ำนภูแก้ว อ.ทุ่งเฉล่ียม

สุโขทัย 23.โรงเรียนผู้สูงอำยบุ้ำนท่ำเด่ือ อ.ทุ่งเฉล่ียม

สุโขทัย 24.วทิยำลัย ปวช. ต ำบลบ้ำนใหม่ 20 อ.ทุ่งเฉล่ียม

สุโขทัย 25.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลไทยชนะศึก * 50 อ.ทุ่งเฉล่ียม

สุโขทัย 26.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลหนองหญำ้ปล้อง * 79 อ.บ้ำนด่ำนลำนหอย

สุโขทัย 27. โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลวงัลึก 50 อ.บ้ำนด่ำนลำนหอย

สุโขทัย 28.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลยำงซ้ำย * 70 อ.เมือง

สุโขทัย 29.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลเมืองสุโขทัยธำนี 93 อ.เมือง

สุโขทัย 30.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลบ้ำนป้อม * 30 อ.เมือง

สุโขทัย 31.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลนครเดิฐ อ.ศรีนคร

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
ภำคเหนือ

สุโขทัย 32.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลคลองมะพลับ * 40 อ.ศรีนคร

สุโขทัย 33.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลดงคู่ * 50 อ.ศรีสัชนำลัย

สุโขทัย 34.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเกำะตำเลี ยง อ.ศรีส ำโรง

สุโขทัย 35.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลทับผ้ึง * อ.ศรีส ำโรง

สุโขทัย 35.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลเมืองบำงขลัง * อ.สวรรคโลก

สุโขทัย 36.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเมืองบำงยม 35 อ.สวรรคโลก

สุโขทัย 37..โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลศรคีีรมีำศ * 34 อ.คีรีมำศ

สุโขทัย 38..โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลทุ่งหลวง 102 อ.คีรีมำศ

สุโขทัย 39..โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลหนองกระด่ิง 30 อ.คีรีมำศ

16 อุตรดิตถ์ 44 1.ชมรมผู้สูงอำยุ รพ.สต.ห้วยไคร ้*

(อบต.แสนตอ)

2559 30 รพ.สต.ห้วยไคร้  หมู่ที่ ๒ บ้ำนห้วยไคร้ 

 ต ำบลแสนตอ อ ำเภอน  ำปำด     

จงัหวดัอุตรดิตถ์

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
ภำคเหนือ

อุตรดิตถ์ 2.โรงเรียนล ำดวนวยัใส 2557 31 ห้องประชุมเพชรคอรุม องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลคอรุม อ.พิชัย

อุตรดิตถ์ 3.โรงเรียนเพลินใจวยัล ำดวน 2559 32 ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเทศบำลต ำบลในเมือง

 อ.พิชัย

อุตรดิตถ์ 4.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลสองห้อง * 2557 33 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองห้อง 

61/2 หมู่ 2  ต ำบลสองห้อง 

อ ำเภอฟำกท่ำ  จงัหวดัอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ 5.โรงเรียนผู้สูงอำยสุร้ำงสุขต ำบลไผ่ล้อม 2559 34 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่

ล้อม อ.ลับแล

อุตรดิตถ์ 6.โรงเรียน "เยน็จติ สุขใจ" 2559 35 อำคำรเนกประสงค์เทศบำลต ำบลน  ำ

ปำด

อุตรดิตถ์ 7.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.แม่พูล * 31 ม.ค. 60 40 หมู่ ๑  ต ำบลแม่พูล  อ ำเภอลับแล  

จงัหวดัอุตรดิตถ์  ๕๓๑๓๐

อุตรดิตถ์ 8.โรงเรียนบุพกำรีวถิีคนบ้ำนหม้อ 2560 37 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหม้อ

999 ม.4 ต.บ้ำนหม้อ อ.พิชัย 

จ.อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ 9.โรงเรียนวยัชรำ 1 พ.ค. 60 30 รพ.สต.นำขุม ต.นำขุม อ.บ้ำนโคก 

จ.อุตรดิตถ์ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำขุม

อุตรดิตถ์ 10.โรงเรยีนประชำรฐัรวมใจห่วงใยผู้สูงอำยุ   

ต.น้ ำหมัน (รร.ต้นแบบ 2561) *

19 ก.พ. 60 277 110 ม.5 ต.น  ำหมัน อ.ท่ำปลำ 

จ.อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ 11.โรงเรียนผู้สูงอำยอุบต.พญำแมน 22เม.ย.60 100 อบต.พญำแมน อ.พิชัย

อุตรดิตถ์ 12.โรงเรียนล ำดวนวยัใส เทศบำลต ำบลคุ้งตะเภำ 28 มี.ค. 60 70 เทศบำลต ำบลคุ้งตะเภำ

1/1 ม.1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.คุ้ง

ตะเภำ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ 13.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลชัยจมุพล 15 ธ.ค. 59 30 หอประชุมธรรมำภิบำล อบต.ชัยจมุพล 

  อ.ลับแล

อุตรดิตถ์ 14.โครงการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณค่า 50 ทต.ทุ่งยั ง อ.ลับแล

อุตรดิตถ์ 15.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลบ้านดารา * 24 เม.ย.60 77 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดำรำ

อุตรดิตถ์ 16.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลง้ิวงาม 30 ทต.งิ วงำม

อุตรดิตถ์ 17.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลท่ำเสำ 52

อุตรดิตถ์ 18.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลน้ าริด 30 ทต.น  ำริด

อุตรดิตถ์ 19.วทิยาลัยนิรชราต าบลป่าเช่า 73 ทต.ป่ำเช่ำ อ.เมือง

หมายเหต ุ     รปูดาว  เป็นพืน้ที ่ (ศพส.) 

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

ร.ร.ผส.
ชือ่โรงเรยีนผู้สูงอำยุ

ปีทีเ่ริ่ม 

ด ำเนินกำร

จ ำนวน

นักเรยีน
สถำนทีต่ัง้ของโรงเรยีนผู้สูงอำยุ

พ้ืนที่ที่มกีำรจัดตัง้โรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคเหนือ

อุตรดิตถ์ 20.โรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลหัวดง                 

(กศน.ต าบลแม่พูล)

30 ทต.หัวดง

อุตรดิตถ์ 21.โรงเรียนบัวบานด่านแม่ค ามัน 30

อุตรดิตถ์ 22.โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.ฝายหลวง 30 อบต.ฝำยหลวง

อุตรดิตถ์ 23.โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลนาอิน 30 อบต.นำอิน

อุตรดิตถ์ 24.ศูนยก์ารเรียนรู้วยัเพชรต าบลจริม 237 ทต.จริม อ.ท่ำปลำ

อุตรดิตถ์ 25.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ทองแสนขัน 30 ทต.ทองแสนขัน

อุตรดิตถ์ 26.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.ป่ำคำย 30 อบต.ป่ำคำย

อุตรดิตถ์ 27.โรงเรียนผู้สูงอาย ุต.ผักขวง 30 อบต.ผักขวง

อุตรดิตถ์ 28.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ต.หำดล้ำ 12/10/2560 50 อบต.หำดล้ำ อ.ท่ำปลำ

อุตรดิตถ์ 29.โรงเรียนผู้สูงอาย ุต.ข่อยสูง 65 อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน

อุตรดิตถ์ 30.สถาบันคลังปัญญา ต.บ้านแก่ง 30 อบต.บ้ำนแก่ง

อุตรดิตถ์ 31.โรงเรียนผู้สูงอาย ุต.วงัแดง 30 อบต.วงัแดง

อุตรดิตถ์ 32.โรงเรยีนมเหลักข์วัยใส 19/7/2559 147 อบต.น  ำไคร้ อ.น  ำปำด

อุตรดิตถ์ 33.โรงเรียนผู้สูงอาย ุทต.ฟากท่า 30 ทต.ฟำกท่ำ

อุตรดิตถ์ 34.โรงเรียนวยัชราพรต าบลนาขุม 30 อบต.นำขุม

อุตรดิตถ์ 35.โรงเรยีนผู้สูงวัยใจเกินรอ้ย 55 อบต.บ่อเบี ย อ.บ้ำนโคก

อุตรดิตถ์ 36.ก ำลังด ำเนินกำร 30 ทต.ร่วมจติ

อุตรดิตถ์ 37.ก ำลังด ำเนินกำร 30 อบต.ท่ำปลำ

อุตรดิตถ์ 38. โรงเรียนผู้สูงอาย ุศพอส. ต.ท่าสัก 30 ทต.ท่ำสัก

อุตรดิตถ์ 39.  โรงเรียนผู้สูงอาย ุอบต.น้ าอ่าง 30 อบต.น  ำอ่ำง

อุตรดิตถ์ 40. โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลบ้านดารา 77

อุตรดิตถ์ 41. โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลท่ำเสำ3 * 73 อ.เมือง

อุตรดิตถ์ 42.โรงเรยีนผู้สูงอำย(ุชรำ) 4/9/2562 50 อบต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน

อุตรดิตถ์ 42.วิทยำลัยนิรชรำ 14/2/2561 50 ศำลำอเนกประสงค์ ม.3 ต.ป่ำเช่ำ อ.

เมืองอุตรดิตถ์ 43.วิทยำลับนิชรำ 25/4/2562 58 ศำลำอเนกปรงสงค์ ม.1 ทต.ป่ำเช่ำ ต.

ป่ำเช่ำ อ.เมือง

อุตรดิตถ์ 44. โรงเรยีนผู้สูงอำยุบ่อนเฮยีนฮู ้ต ำบลสองแคว * 56 อ.ตรอน

17 อุทัยธำนี 36 1.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลอุทัยเก่ำ 2556 100 อบต.อุทัยเก่ำ

อุทัยธำนี 2.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบ้ำนบึง 2558 30 อบต.บ้ำนบึง

อุทัยธำนี 3.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลประดูย่ืน * 2559 30 อบต.ประดู่ยนื

อุทัยธำนี 4.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลทุ่งนำงำม 2559 30 อบต.ทุ่งนำงำม

อุทัยธำนี 5.โรงเรียนผู้สูงอำยบุ้ำนห้วยรัง 2558 30 วดัห้วยรัง ม.2

อุทัยธำนี 6.โรงเรียนผู้สูงอำยบุ้ำนยำงงำม 2558 30 วดัปำงไม้ไผ่ ม.4

อุทัยธำนี 7.โรงเรียนผู้สูงอำยบุ้ำนคีรีวงษ์ 2558 30 ศำลำที่ประชุม ม.15

อุทัยธำนี 8.โรงเรียนผู้สูงอำยบุ้ำนคลองเตย 24-Apr-58 30 ส ำนักสงฆ์คลองเตย

อุทัยธำนี 9.โรงเรียนผู้สูงอำยบุ้ำนใหม่บูรพำ 2558 30 วดัใหม่บูรพำ ม.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
ภำคเหนือ

อุทัยธำนี 10.โครงกำรศูนยก์ำรเรียนรู้ส ำหรับผู้สูงอำยใุนชุมชน 30 ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง

ของมนุษยจ์งัหวดัอุทัยธำนี 

ต.อุทัยธำนี อ.หนองฉำง จ.อุทัยธำนี 

61110

อุทัยธำนี 11.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.ทุ่งโพ (สถ.) 120 อบต.ทุ่งโพ

อุทัยธำนี 12.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.วงัหิน (สถ.) 100 อบต.วงัหิน

อุทัยธำนี 13.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.บ้ำนใหม่คลองเตียน (สถ.) 400 อบต.บ้ำนใหม่คลองเตียน

อุทัยธำนี 14.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.หำดทนง (สถ.) * 2561 150 ทต.หำดทนง

อุทัยธำนี 15.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.หำดระบ ำ (สถ.) 60 อบต.หำดระบ ำ

อุทัยธำนี 16.โรงเรียนผู้สูงอำย ุบ้ำนไผ่ (สถ.) 60 อบต.หำดระบ ำ

อุทัยธำนี 17.โรงเรียนผู้สูงอำย ุบ้ำนหัว (สถ.) 60 อบต.หำดระบ ำ

อุทัยธำนี 18.โรงเรยีนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลทุง่พง * 2560 30 ศพอส.ทุ่งพง อ.หนองฉำง

อุทัยธำนี 19.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลสุขฤทัย * 2561 60 อบต.สุขฤทัย ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต

อุทัยธำนี 20. โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ทต.ทัพทัน * 3 พ.ย. 59 145 77/3 ม.1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน 

จ.อุทัยธำนี 61120

อุทัยธำนี 21.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ อบต.หนองไผ่แบน *

(รร. ต้นแบบ 2561)

16 ก.ค.61 73 ศพอส.ต ำบลหนองไผ่แบน อ.เมิอง

อุทัยธำนี 22.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลเจำ้วดั 40 อบต.เจำ้วดั

อุทัยธำนี 23.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลหนองจอก 9 ต.ค. 60 80 อบต.หนองจอก

อุทัยธำนี 24.โรงเรยีนพ่อใหญแ่ม่ใหญต่ ำบลห้วยแห้ง * 1 มิ.ย.61 30 ศพอส.ห้วยแห้ง  อ.บ้ำนไร่

อุทัยธำนี 25.โรงเรยีนผู้สูงอำยุต ำบลพลวงสองนำง * 24 ก.ค. 61 60 ศพอส.ต ำบลพลวงสองนำง

อ.สวำ่งอำรมณ์

อุทัยธำนี 26.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.ท่ำโพ 22 มี.ค. 60 44 อบต.ท่ำโพ

อุทัยธำนี 27.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.บ้ำนไร่ 30 ทต.บ้ำนไร่

อุทัยธำนี 28.โรงเรียนผู้สูงอำยเุกำะเทโพ 10 เม.ย. 60 60 วดัเกำะเทโพ

อุทัยธำนี 29.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลสวำ่งอำรมณ์ * 2561 61 ศพอส.เทศบำลต ำบลสวำ่งอำรมณ์

อุทัยธำนี 30.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลหนองกรพทุ่ม 12-Feb-62 36 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกระทุ่ม

อุทัยธำนี 31.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลไผ่เขียว 15-Aug-62 67 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เขียว

อุทัยธำนี 32.โรงเรียนผุ้สูงอำยศูุนยเ์อื ออำทรสูงวยัใช่เลย 20-May-68 50 ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน

อุทัยธำนี 33.โรงเรียนผู้สูงอำยบุ้ำนไผ่เพชรงำม 04-Aug-57 50 ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนยำงงำม ม.13 

อุทัยธำนี 34.โรงเรียนผุ้สูงอำยสุุขกำยใจ /2560 69 เทศบำลบ้ำนไร่

อุทัยธำนี 35.โรงเรียนผุ้สูงอำยตุ ำบลหนองบ่มกล้วย 19-Apr-61 44 รพ.สต.หนองบ่มกล้วย

อุทัยธำนี 36.โรงเรยีนผู้สูงอำยุ ศพอส.ดงขวำง* 2561 60 ศพอส.ดงขวำง

ยอดรวม 17 จงัหวดั 828 57,609       

หมายเหต ุ     รปูดาว  เป็นพืน้ที ่ (ศพส.) 

 เป็นพืน้ที ่ (ร.ร.ตน้แบบ 61)

*    เป็นพืน้ที ่(ศพอส.)


