
ล ำดบั จังหวดั ชือ่โรงเรยีนผู้สงูอำยุ
ปทีีเ่ริ่ม

ด ำเนินกำร
จ ำนวน
นักเรยีน

สถำนทีต่ัง้โรงเรยีน
ชือ่-สกุล/ประสำนงำนของโรงเรยีน

ผู้สงูอำยุ
ชือ่-ทีอ่ยู่หน่วยงำนทีด่แูลโรงเรยีนผู้สงูอำย ุ

ชือ่-ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศัพยผู้์ประสำนงำน
กระบี่ 1.คูนยพั์ฒนำคุณภำพชวีติและสง่เสรมิ

อำชพีผู้สงูอำยเุทศบำลคลองท่อมใต้* 
(โครงกำรโรงเรยีนผู้สงูอำยแุละคนพิกำร 
ทต.คลองท่อมใต้)

15-ม.ค.-57 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลคลองท่อมใต้
 หมูท่ี ่2 ถนนเพชรเกษม 
ต ำบลคลองท่อมใต้ อ ำเภอคลองท่อม
 จงัหวดักระบี ่81120

คุณณิชำวร์ี ศรีวลัิยสกลุ โทร : 062-449-5653

กระบี่ 2.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลพรุดินนำ 21 ก.ค. 60 30 อบต.พรุดินนำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพรุดินนำ 
35/13 หมูท่ี ่2 ต ำบลพรุดินนำ อ ำเภอ
คลองท่อม จงัหวดักระบี่

นำยพเิชษฐ ทับไทร
ผู้อ ำนวยกำรกองสวสัดิกำรสังคม
โทร : 081-428-9237
โทรสำร : 075-666-613

ชุมพร 1.ศูนยพั์ฒนำคุณภำพชวีติและสง่เสรมิ
อำชพีผู้สงูอำยเุทศบำลต ำบลวงัไผ่*

2559 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลวงัไผ่ 199/9
 หมูท่ี ่9 ต ำบลวงัไผ่ 
อ ำเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร 
86190

คุณหมอเหมือนมัน่ โทร : 089-892-2180

ชุมพร 2.โรงเรียผู้สูงอำย ุต.นำสัก มิ.ย 60 ชมรมผู้สูงอำยบุ้ำนหนองบัว รพ.สต.
นำสัก

นำยสมชำย โกสิทธิ์
โทร. 093-794-6238

รพ.สต.นำสัก
อ.สว ีชุมพร

ชุมพร 3.โรงเรียนผู้สูงอำย ุต.บำงน  ำจดื มี.ค 60 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงน  ำจดื นำยวรัิช สัมฤทธิ์ผล
โทร. 086-946-6889

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงน  ำจดื อ ำเภอหลัง
สวน

ชุมพร 4.โรงเรียนผู้สูงอำย ุต.บำงมะพร้ำว มี.ค 60 ชมรมผู้สูงอำยตุ ำบลบำงมะพร้ำว นำงสุวรรณ สมเกยีรติกลุ
โทร. 085-827-4952

รพ.สต.บำงมะพร้ำว อ ำเภอหลังสวน
โทร.099-130-6060

ตรัง 1.โรงเรยีนผู้สงุอำยวุงัวเิศษ* 2558 70 อำคำรปฏบิัติธรรมเฉลิมพระเกตีรติ
วดัรำษฎร์รังสรรค์ ม.1 ต ำบลวงั
มะปรำงเหนือ อ.วเิศษวงั จ.ตรัง

นำยรัฐศวรรธน์ กิ่งอกว้ ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนผู้สูงอำยุ

เทศบำลต ำบลวงัวเิศษ อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง 
นำงธมลวรรณ ฤทธศัิกด์ิ  
เทศบำลต ำบลวงัวเิศษ อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง 
โทร.081-0786850

ตรัง 2.ศูนยพ์ฒันำและฟืน้ฟสุูขภำพผู้สูงอำย ุ
กองทุนหลักประกนัสุขภำพเทศบำลต ำบล
คลองปำง

2558 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล
คลองปำง

นำยสรำวฒิุ พรหมมิทร์ กองทุนหลักประกนัสุขภำพเทศบำลต ำบล
คลองปำง โทร.081-9170181

พ้ืนที่ที่มีกำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ

1

ภำคใต้

2
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ตรัง 3.โรงเรียนผู้สูงอำยเุขำไพร 2558 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล
เขำไพร

นำงเพยีงดำว รอดควำมทุกข ์
ผอ.โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 
ต ำบลเขำไพร

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำไพร 
ต.เขำไพร อ.รัษฎำ จ.ตรัง
นำงเพยีงดำว รอดควำมทุกข ์ผอ.โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำไพร โทร.084-0517045

ตรัง 4.ชมรมผู้สูงอำยุ 1-ต.ค.-59 50 รพ.สต.วงัคีรี 
25/1 ม.2 ต.วงัคีรี อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

น.ส.สุจนิดำ ขนขำว
075-578-028

ตรัง 5.โรงเรียนผู้สูงอำยเุขำปูน 10-ส.ค.-59 50 ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กเขำปูน ต.เขำปูน 
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

นำยสุรำษฏร์ มิตตะ
088-167-9499

ตรัง 6.โรงเรียนผู้สูงวยัสำยใยรัก 1-ต.ค.-59 341 รพ.สต.บ้ำนนำนิน ต.ทุง่กระบือ อ.
ยำ่นตำขำว จ.ตรัง

นำงสำวสุภำวดี แกว้พทิักษ์
088-488-8343

ตรัง 7.โรงเรยีนผุ้สงูอำยจุต ำบลหนองชำ้งแลน่* 2-ธ.ค.-59 40 ศพอส.หนองช้ำงแล่น ต.หนองช้ำง
แล่น อ.หว้ยยอด จ.ตรัง

นำยเกษม คงเกตุ
081-979-2652

ตรัง 8.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลควนกุน* 16 มิ.ย.59 15 123 ม.2 ต.กะลำเส อ.สิเกำ .จ.ตรัง นำงสำวสุภชัชำ ศิริมี
075-293-001-2

ตรัง 9.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบล
คลองชลีอ้ม* (สถ.)

อบต.คลองชีล้อม

ตรัง 10.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.เกำะสุกร 
(สถ.)

30 อบต.เกำะสุกร

ตรัง 11.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.ท่ำขำ้ม (สถ.) 100 อบต.ท่ำขำ้ม
ตรัง 12.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุอบ.วงัมะปรำง

เหนือ* (สถ.)
50 อบต.วงัมะปรำงเหนือ

ตรัง 13.สถำบันพฒันำชรำบำล 1-ต.ค.-56 30 ศูนยก์ำรเรียนรู้ชุมชน ม.1 ต.บ่อหนิ 
อ.สิเกำ จ.ตรัง

นำงสำวณัชวดี ตุ้นด้วง
090-176-8076

ตรัง 14.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลสุโสะ 2561 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุโสะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุโสะ
111 ม.9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

นำงอรวรรณ หนูหมำด
087-473-7519

ตรัง 15.โรงเรียนผู้สูงอำยบุำงเป้ำ 1 ก.ย. 60 30 อบต.บำงเป้ำ 
109 หมูท่ี ่6 ต.บำงเป้ำ อ.กนัตัง จ.ตรัง

นำยวเิชียร สุนธนนท์ 
โทร : 075-292-855
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ตรัง 16.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบำงกุ้ง ส.ค. 60 100 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกุ้ง นำยสมบูรณ์ ประดับวงศ์ 
ประธำนชมรมผู้สูงอำยตุ ำบลบำงกุ้ง
โทร : 086-693-7895

ตรัง 17.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลในควน* 1 ต.ค. 60 50 ม.1ต ำบลในควน นำยทรงศักด์ิ สังขำว
081-396-4548

ตรัง 18.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลควนเมำ 2561 50 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนเมำ นำงพนิดำ สมหมำย
075-290-4122

ตรัง 19.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลโคกยำง 1 ต.ค. 60 514 21 หมูท่ี ่3 ต ำบลโคกยำง อ ำเภอกนั
ตรัง จงัหวดัตรัง

นำงสำวสุภำพร ชูพลู
075-571-049

นครศรี
ธรรมรำช

1.โรงเรียนผู้สูงอำยวุทิยำลัยพยำบำลบรม
รำชนีนครศรีธรรมรำช

2556 118 ซสำวสวย ถ.รำชด ำเนิน ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช

นำงยพุนิ ทรัพยแ์กว้ วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชนีนครศรีธรรมรำช 
ถ.พฒันำกำรคูขวำง ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมรำช
นำงยพุนิ ทรัพยแ์กว้ พยำบำลวชิำชีพช ำนำญ
กำรพเิศษ โทร.075-446391 โทรสำร.
075-446059

นครศรี
ธรรมรำช

2.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลขนุทะเล* 2559 เทศบำลต ำบลขนุทะเล ต.ขนุทะเล 
อ.ลำนสกำ จ.นครศรีธรรมรำช

นำงสำรภ ีสุธธิรรม เทศบำลต ำบลขนุทะเล ต.ขนุทะเล อ.ลำนสกำ 
จ.นครศรีธรรมรำช
นำงสำรภ ีสุธธิรรม นักพฒันำชุมชน 
โทรมือถอื. 083-176-3051
โทร.075-374842 โทรสำร.075-764597

นครศรี
ธรรมรำช

3.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบ้ำนตูล 2559 โรงเรียนบ้ำนควรเงิน ต.บ้ำนตูล 
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมรำช

หมอบำชื่น เกษสุวรรณ์ 
089-8688067นำงสุภรณ์ บุญถำวร 
นักพฒันำชุมชน

โรงเรียนบ้ำนควรเงิน
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควรเงิน
โรงพยำบำลชอวด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอชะอวด
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
อ ำเภอชะอวด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนตูล
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นครศรี
ธรรมรำช

4.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลท่ำเรือ 9 ก.พ. 60 81 ศำลำอเกประสงค์ หมูท่ี ่14 ต.ท่ำเรือ
 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช

1.นำยสมพร มำกนวล
ผอ.โรงเรียนผู้สูงอำยุ
โทร.081-569-1123
2.นำงสำวกลัยำ จติรจ ำนอง
นักพฒันำชุมชน
093-579-2794

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเรือ ต.ท่ำเรือ อ.
เมือง จ.นครศรีธรรมรำช

นครศรี
ธรรมรำช

5.โรงเรียนผู้สูงอำยผูุ้เชี่ยวชำญชีวติ ต ำบล
เขำแกว้

1 มี.ค. 60 30 เลขที ่299 ม.4 ต.เขำแกว้ อ.ลำนสกำ
 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช

จ.ส.อ.สุริยะ บุญพำ
เจำ้พนักงำนพฒันำชุมชน
โทร.089-591-4950

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำแกว้ ต.เขำแกว้ อ.
ลำนสกำ จ.นครศรีธรรมรำช

นครศรี
ธรรมรำช

6.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลพรหมโลก 20 เม.ย. 60 40 เทศบำลต ำบลพรหมโลก ต.พรหมโลก
 อ.พรหมคีรี

1.นำยปรีชำ แกว้จ ำรัส
ประธำนกลุ่มผุ้สูงอำย ุเทศบำลต ำบล
พรหมโลก
โทร.087-882-2934
2.นำยบุญรวย ชูโชติ
นักพฒันำชุมชน
โทร.086-414-4796

เทศบำลต ำบลพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหม
คีรี จ.นครศรีธรรมรำช

นครศรี
ธรรมรำช

7.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลนำสำร 1พ.ค.58 134 ศูนยผู้์สูงอำยพุระพรหม วดัพระเพรง
 หมูท่ี ่3 ต.นำสำร อ.พระพรหม

นำงสำวมลฑำ สงวนถอ้ย
นักพฒันำชุมชน
โทร.086-825-1315

เทศบำลต ำบลนำสำร ต.นำสำร

นครศรี
ธรรมรำช

8.โรงเรียนจติแจม่ใสวยัเกษียณต ำบลบ้ำน
นิคม

20ก.ค.59 49 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ต ำบล
บ้ำนสมสรร หมูท่ี ่3 ต.บ้ำนนิคม อ.
บำงขนั จ.นครศรีธรรมรำช

1.นำยประทีป แสงแป้น
โทร. 086-28-3169
2.นำยจริำศักด์ิ เกื อเสนำะ
จพง.พฒันำชุมชนช ำนำญงำน
โทร.085-788-5574

นครศรี
ธรรมรำช

9.โรงเรียนผู้สูงอำยรีุสอร์ทผู้สูงอำยุ 6 พ.ย. 59 36 สถำนีขนส่งผู้โดยสำร อ ำเภอทุง่สง 
ชั น 2 ต.ชะมำย อ.ทุง่สง จ.
นครศรีธรรมรำช

1.นำยสุจนิต์ แสงเงิน
ประธำนชมรมผู้สูงอำย ุเทศบำลต ำบล
ชะมำย
โทร.084-446-1008
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นครศรี
ธรรมรำช

10.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลหนิตก 2 ธ.ค. 59 30 เลขที ่1 หมูท่ี ่4 ถ.โรงเรียนสำธติ
เทศบำลต ำบลหนิตก ต.หนิตก อ.
ร่อนพบิูลย ์จ.นครศรีธรรมรำช

นำงสำวสำยเสน่ห ์วงศ์เสน
หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข
โทร.075-497-044

นครศรี
ธรรมรำช

11.โรงเรียนวยัใส 4 ต.ค. 59 73 อำคำรโอท๊อป ถ.รำชด ำเนิน ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช

นำงเกศวรินทร์ บูญมุสิก
หวัหน้ำฝ่ำยสังคมสงเครำะห์
089-722-2325

นครศรี
ธรรมรำช

12.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.ท้อวล ำเจยีก 
(สถ.)

227 อบต.ท้อวล ำเจยีก

นครศรี
ธรรมรำช

13.โรงเรยีนสรำ้งสขุโรงพยำบำลเทศบำล
เมอืงปำกพูน*

20 ก.พ. 60 117 โรงพยำบำลเทศบำลเมืองปำกพนู 
หมูท่ี ่10 ต.ปำกพนู อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมรำช 80000

1.นำยชัยรัตน์ บุญเนียม
หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข
โรงพยำบำลเทศบำลเมืองปำกพนู
โทร : 091-826-2135
2.นำงศิริพร ทองเกตุ
นักพฒันำชุมชนช ำนำญกำร
เทศบำลเมืองปำกพนู
โทร : 089-679-9563
       075-774-133

นครศรี
ธรรมรำช

14.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลไม้เรียง 23 พ.ค. 60 30 ทีท่ ำกำร อบต.ไม้เรียง (หลังเกำ่) ต.ไม้
เรียง อ.ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช 
80260

น.ส.สำยพนิ จนัทร์มงคล
นักพฒัชุมชน
มือถอื : 086-9611343

นรำธวิำส 1.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลต ำบลแวง้
อ ำเภอแวง้ จังหวดันรำธวิำส*

มี.ค.-60 หมู ่1, ถนนรำษฎร์บ ำรุง, ต ำบลแวง้ 
อ ำเภอแวง้ จงัหวดันรำธวิำส, 96160

083-6555570

นรำธวิำส 2.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลต ำบล 
ตนัหยงมสั* (สถ.)

110 ทต.ตันหยงมัส

ปัตตำนี 1.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลต ำบลตะลบุนั
 อ ำเภอสำยบรุ ีจังหวดัปตัตำนี*

2560 20, ถนนลูกเสือ, ต ำบลตะลุบัน 
อ ำเภอสำยบุรี จงัหวดัปัตตำนี, 94110

087-2977782

ปัตตำนี 2.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุขำตมู* 2560 หมู ่1 ต ำบลเขำตูม อ ำเภอยะรัง 
จงัหวดัปัตตำนี  94160

ปัตตำนี 3.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.ยะรัง 100 อบต.ยะรัง
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พงังำ 1.ศูนยเ์รียนรู้ผู้สูงอำยวุดัมำตุคุณำรำม 2559 วดัมำตุคุณำรำม ม.1 ต.กระโสม 
อ.ตระกั่วทุง่  จ.พงังำ

นำยวรีะ วศิำล นำยวรีะ วศิำล ประธำนศูนยบ์ริกำรผู้สูงอำย ุ
วดัมำตุคุณำรำม โทร.081-6778908

พงังำ 2.ศูนยพั์ฒนำและฟ้ืนฟูสขุภำพผู้สงูอำย ุ
กองทุนหลกัประกันสขุภำพเทศบำลต ำบล

2559 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเจริญ
20/9 ม.7 ต.โคกเจริญ 

คุณออ้มจติร โทร : 091-073-1153

พงังำ 3.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลท้ำยเหมือง 2559 151 หมู ่4 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำย
เหมือง อ.ท้ำยเหมือง จ.พงังำ 82120

โทรศัพท์ : 0-7657-1519  
โทรสำร  : 0-7657-1519

พงังำ 4.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.ตำกแดด 100 อบต.ตำกแดด
พทัลุง 1.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.เขำชยัสน* (สถ.) 100 ทต.เขำชัยสน
พทัลุง 2.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.ล ำสนิธุ*์ (สถ.) 800 ทต.ล ำสินธุ์
พทัลุง 3.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.ปำกพยนู 100 ทต.ปำกพยนู
พทัลุง 4.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.นำท่อม ทต.นำท่อม
พทัลุง 5.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.ท่ำแค ทต.ท่ำแค

1.โรงเรยีนผู้สงูอำยภุเูก็ต (ศพส.) 2559 ผู้อ ำนวยกำรศูนยพ์ฒันำกำรจดั
สวสัดิกำรสังคมผู้สูงอำยภุเูกต็ เลขที ่
132 หมู ่2 ต ำบลปำกคลอก อ ำเภอ
ถลำง จงัหวดัภเูกต็ 83110

นำงปรำณี ปทุมมำ 089-866-4612
076-529-699, 700
(F) 076-529-542

2.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลเกำะแก้ว* 7-มี.ค.-60 ศูนยพ์ฒันำคุณภำพชีวติและส่งเสริม
อำชีพผู้สูงอำยตุ ำบลเกำะแกว้

จ ำนวนนักเรียน 30 คน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะแกว้
นำงสำวพชิพรรณ ศรีนวลขำว
ต ำแหน่ง นักพฒันำชุมชน
โทร. 076-239-9263 ต่อ 104

3.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลไมข้ำว* ม.ค.-60 ศูนยผู้์สูงอำยตุ ำบลไม้ขำว หมู ่3 จ ำนวนนักเรียน 50 คน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้ขำว
นำงสำวฐำปนีย ์ศรีวสุิทธิ์
ต ำแหน่ง นักสังคมสงเครำะหป์ฎบิัติกำร
โทร. 076-348-201 ต่อ 105

4.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลรัษฎำ 28-ก.ค.-58 ชั น 3 เทศบำลต ำบลรัษฎำ จ ำนวนนักเรียน 145 คน รุ่นที ่2 เทศบำลต ำบลรัษฎำ
นำงเอื อมพร คริสต์รักษำ
นักพฒันำชุมชนช ำนำญกำร
โทร. 076-525-779-87

ภเูกต็
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1.โรงเรยีนผู้สงูอำยชุำยแดนใต ้(ศพส.) 2560 ศูนยพ์ฒันำกำรจดัสวสัดิกำรสังคม
ผู้สูงอำยบุ้ำนทักษิณ เลขที ่62 ถนน
สุขยำงค์ ต ำบล สะเตง อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัยะลำ 95000

คุณภำวนำ

2.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลต ำบลยโุป* 15 มิ.ย.60 31 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลยโุป หมูท่ี ่1
 ต ำบลยโุป อ ำเภอเมือง จงัหวดัยะลำ
 95000

คุณภำวนำ โทร : 073-274-256
โทรสำร : 073-270084

3.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลต ำบลท่ำสำป* 21/9/2559 ####### หมูท่ี ่3 ต ำบลท่ำสำป อ.เมือง จ.ยะลำ 081-0960105
11 ระนอง 1.โรงเรียนผู้สุงอำยบุ้ำนหำดจกิ บ้ำนหำดจกิ ต.ปำกจั่น อ.กระบุรี

สงขลำ 1.โรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลปริก 2559 80 ศำลำสร้ำงผู้สูงอำยุ นำยสุมิตร ยขีนุ ประธำนชมรมผู้สูงอำยุ
เทศบำลต ำบลปริก

เทศบำลต ำบลปริก 53 ถ.รวมประชำ 
ต.ปริก อ.สะเดำ จ.สงขลำ 
นำงนันทิยำ ทองเล็ก นักพฒันำชุมชน 
โทร.089-658204

สงขลำ 2.โรงเรียนผู้สูงอำยวุดัยงูทอง 2559 ศำลำอเนกประสงค์ บ้ำนหว้ยหลอ ม.
3 ต.ท่ำช้ำง อ.บำงกล่ ำ จ.สงขลำ

นำงสกลุศิริ ศิริสงครำม
ผอ.กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
086-4887213

สงขลำ 3.โรงเรียนผู้สูงอำยบุ้ำนควนเหนือ 2560 ศูนยเ์รียนรู้บ้ำนควนเหนือ ม.17 
ต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอบำงกล่ ำ จงัหวดั
สงขลำ

นำงสกลุศิริ ศิริสงครำม
ผอ.กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
086-4887213

สงขลำ 4.โรงเรียนผู้สูงอำยวุดัคงคำเลียบ 2560 วดัคงคำเลียบ
อ ำเภอบำงกล่ ำ จงัหวดัสงขลำ

นำงสกลุศิริ ศิริสงครำม
ผอ.กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
086-4887213

สงขลำ 5.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลคลองแดน 2559 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองแดน นำยสนัน่ กำลรักษ์
นำยมงคล ล่ิมจนัทร์

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองแดน
นำงสำวกลัยำ สุบรรณวงศ์
นักพฒันำชุมชน 081-9674866
นำงสุคนธท์ิพย ์ชูทอง
ผู้ช่วยเจำ้หน้ำทีบ่ันทึกขอ้มูล
098-6796011

สงขลำ 6.โรงเรียนผุ้สูงอำยทุ่ำขำ้ม 2559 60 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำขำ้ม นำงสำวนภำภรณ์ สุขสบำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำขำ้ม
นำงสำวนภำภรณ์ สุขสบำย
084-199240

10 ยะลำ
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สงขลำ 7.วทิยำลัยผู้เชี่ยวชำญชีวติเทศบำลต ำบล
ระโนด

2559 วดัรำษฎร์บ ำรุง ต ำบลระโนด อ ำเภอ
ระโนด จงัหวดัสงขลำ

นำยภญิโญ เปียคง
นำงสำวสำโรช นิลพนัธุ์

นำงอนงค์ ดวงจนัทร์
ผอ.กองสวสัดิกำรสังคม
นำงสำวประพตัร เรืองสวสัด์ิ
หวัหน้ำฝ่ำยสังคมสงเครำะห์
074-392563-5 ต่อ 25

สงขลำ 8.โรงเรียนผู้สูงอำย ุวดัคงคำสวสัด์ิ
(สถ.)

อบต.สะกอม

สงขลำ 9.โรงเรียนผู้สูงอำย ุทต.นำทวี
(สถ.)

30 ทต.นำทวี

สงขลำ 10.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.ทุง่ขมิ น (สถ.) 300 อบต.ทุง่ขมิ น
สงขลำ 11.โรงเรียนผู้สูงอำยสุงขลำ (ศพส.) 2559 ศูนยพ์ฒันำกำรจดัสวสัดิกำรสังคม

ผู้สูงอำยจุงัหวดัสงขลำ
เลขที ่45หมูท่ี ่4 ต ำบลจะแหน 
อ ำเภอสะบ้ำยอ้ย จงัหวดัสงขลำ

คุณยี โทร : 081-897-9151
แฟกซ์ : 074-478-151

สตูล 1.โรงเรยีนผู้สงูอำยตุ ำบลท่ำเรอื* 2559 250 อบต.ท่ำเรือ อ.ท่ำแพ จ.สตูล น.ส.กนกวรรณ กอลำบันหลง อบต.ท่ำเรือ อ.ท่ำแพ จ.สตูล  น.ส.กนกวรรณ 
กอลำบันหลง โทร.091-9830393

สตูล 2.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลต ำบลฉลงุ* 2559 30 อบต.ฉลุง นำงศุภศัร์ ยี่สุ่นศรี ส ำนักเทศบำลต ำบลฉลุง อ.เมือง จ.สตูล  
นำงศุภศัร์ ยี่สุ่นศรี โทร.081-8961114

สตูล 3.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.ท่ำแพ 
(สถ.)

 อบต.ท่ำแพ

สุรำษฎร์
ธำนี

1.โรงเรียนผู้สูงอำย ุไทรขงึ 2-ม.ค.-60 ต ำบลไทรขงึ อ ำเภอพระแสง 098-714-4269

สุรำษฎร์
ธำนี

2.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.ขนุทะเล* ทต.ขนุทะเล

สุรำษฎร์
ธำนี

3.โรงเรยีนผู้สงูอำย ุทต.เวยีงสระ* (สถ.) ทต.เวยีงสระ

สุรำษฎร์
ธำนี

4.โรงเรียนผู้สูงอำย ุบ้ำนตวนกลิ ง (สถ.) 100 ทต.บ้ำนเสด็จ

สุรำษฎร์
ธำนี

5.โรงเรียนผู้สูงอำย ุอบต.ปำกแพรก (สถ.) 60 อบต.ปำกแพรก

14

13

12

หมายเหต ุ* เป็นพืน้ที ่ศพอส.

รปูดาว ศพอส.ทีเ่ข็มแข็ง



สุรำษฎร์
ธำนี

6.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลต ำบลท่ำชนะ* 1 ธ.ค. 58 60 บริหำรเทศบำลต ำบลท่ำชนะ อ ำเภอ
ท่ำชนะ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี

เทศบำลต ำบลท่ำชนะ
จสอ.ศรำยทุธ เทพนวล
โทร : 077-381-245 ต่อ 36

สุรำษฎร์
ธำนี

7.โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำย ุ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนใน

รุ่น 1 
5 ส.ค. 59

รุ่น 2
8 พ.ย. 60

60
100

92/2 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลบ้ำนใน ต ำบลปำกแพรก 
อ ำเภอดอนสัก จ.สุรำษฎร์ธำนี

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำน
ใน

นำยณรงค์ บัวแกว้
โทร : 077-259-181
นำยศุทกำนต์ สุภวบิูลำสน์
โทร : 099-405-225

สุรำษฎร์
ธำนี

8.โรงเรียนผู้สูงอำยตุ ำบลบำงโพธิ์ 12 ส.ค. 59 60 โรงพยำบำลเสริมสุขภำพต ำบลบำง
โพธิ์ อ ำเภอเมือง จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี

นำยนิรุตย ์ด้วงสุข
โทร : 081-080-0766

สุรำษฎร์
ธำนี

9.โรงเรยีนโครงกำรอบรมสง่เสรมิสขุภำพ
ดำ้นกิจกรรมกำรเรยีนรู้ในโรงเรยีน
ผู้สงูอำยุ*

1 มี.ค. 60 40
40

1.องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลตน้ยวน
2.ศำลำอเนกประสงค์บ้ำนเขำนำใน

นำงสำวเรณู สมบัติแกว้
โทร : 089-971-9945

สุรำษฎร์
ธำนี

10.โรงเรียนผู้สูงอำยโุรงพยำบำลชัยบุรี 15 พ.ค. 60 110 โรงพยำบำลชัยบุรี เลขที ่114 หมูท่ี ่3
 ต ำบลสองแพรก อ ำเภอชัยบุรี 
จงัหวดัสุรำษฎร์บุรี

นำงสำวศุชญำ แกว้สกลุทอง 
พยำบำลวชิำชีพโรงพยำบำลชัยบุรี
โทร : 089-841-7909

สุรำษฎร์
ธำนี

11.โรงเรยีนผู้สงูอำยเุทศบำลต ำบลบำ้น
นำ*

19 พ.ค. 60 20 300/1 หมูท่ี ่2 ต ำบลบ้ำนนำ อ ำเภอ
บ้ำนนำเดิม จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี

นำงจรีะนันท์ จนัทร์เล่ือน
โทร : 077-359-267

14

หมายเหต ุ* เป็นพืน้ที ่ศพอส.

รปูดาว ศพอส.ทีเ่ข็มแข็ง


