พื้นที่ที่มีกำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ภำคใต้
ลำดับ จังหวัด
1

2

3

ชือ่ โรงเรียนผูส้ งู อำยุ

กระบี่

1.คูนย์พัฒนำคุณภำพชีวติ และส่งเสริม
อำชีพผูส้ งู อำยุเทศบำลคลองท่อมใต้ *
(โครงกำรโรงเรียนผูส้ งู อำยุและคนพิกำร
ทต.คลองท่อมใต้)

กระบี่

2.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลพรุดินนำ

ปีทเี่ ริ่ม
ดำเนินกำร
15-ม.ค.-57

จำนวน
นักเรียน

21 ก.ค. 60

30

ชือ่ -สกุล/ประสำนงำนของโรงเรียน ชือ่ -ทีอ่ ยู่หน่วยงำนทีด่ แู ลโรงเรียนผูส้ งู อำยุ
ผูส้ งู อำยุ
ชือ่ -ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพย์ผปู้ ระสำนงำน
สำนักงำนเทศบำลตำบลคลองท่อมใต้ คุณณิชำวีร์ ศรีวลิ ัยสกุล
โทร : 062-449-5653
หมูท่ ี่ 2 ถนนเพชรเกษม
ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ 81120
สถำนทีต่ งั้ โรงเรียน

อบต.พรุดินนำ

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรุดินนำ
นำยพิเชษฐ ทับไทร
35/13 หมูท่ ี่ 2 ตำบลพรุดินนำ อำเภอ ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม
คลองท่อม จังหวัดกระบี่
โทร : 081-428-9237
โทรสำร : 075-666-613

ชุมพร 1.ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวติ และส่งเสริม
อำชีพผูส้ งู อำยุเทศบำลตำบลวังไผ่ *

2559

สำนักงำนเทศบำลตำบลวังไผ่ 199/9 คุณหมอเหมือนมัน่
หมูท่ ี่ 9 ตำบลวังไผ่
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
86190

โทร : 089-892-2180

ชุมพร 2.โรงเรียผู้สูงอำยุ ต.นำสัก

มิ.ย 60

ชุมพร 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ต.บำงนำจืด

มี.ค 60

ชุมพร 4.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ต.บำงมะพร้ำว

มี.ค 60

ตรัง

1.โรงเรียนผูส้ งุ อำยุวงั วิเศษ*

2558

ชมรมผู้สูงอำยุบ้ำนหนองบัว รพ.สต. นำยสมชำย โกสิทธิ์
นำสัก
โทร. 093-794-6238
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงนำจืด นำยวิรชั สัมฤทธิ์ผล
โทร. 086-946-6889
ชมรมผู้สูงอำยุตำบลบำงมะพร้ำว
นำงสุวรรณ สมเกียรติกลุ
โทร. 085-827-4952
อำคำรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกีตรติ นำยรัฐศวรรธน์ กิ่งอก้ว ผู้อำนวยกำร
วัดรำษฎร์รงั สรรค์ ม.1 ตำบลวัง
โรงเรียนผู้สูงอำยุ
มะปรำงเหนือ อ.วิเศษวัง จ.ตรัง

รพ.สต.นำสัก
อ.สวี ชุมพร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงนำจืด อำเภอหลัง
สวน
รพ.สต.บำงมะพร้ำว อำเภอหลังสวน
โทร.099-130-6060
เทศบำลตำบลวังวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
นำงธมลวรรณ ฤทธิศักดิ์
เทศบำลตำบลวังวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
โทร.081-0786850

ตรัง

2.ศูนย์พฒ
ั นำและฟืน้ ฟูสุขภำพผู้สูงอำยุ
กองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลตำบล
คลองปำง

2558

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
คลองปำง

กองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลตำบล
คลองปำง โทร.081-9170181

70

นำยสรำวุฒิ พรหมมิทร์

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

ตรัง

3.โรงเรียนผู้สูงอำยุเขำไพร

ตรัง

4.ชมรมผู้สูงอำยุ

1-ต.ค.-59

50

ตรัง

5.โรงเรียนผู้สูงอำยุเขำปูน

10-ส.ค.-59

50

ตรัง

6.โรงเรียนผู้สูงวัยสำยใยรัก

1-ต.ค.-59

341

ตรัง

7.โรงเรียนผุส้ งู อำยจุตำบลหนองช้ำงแล่น *

2-ธ.ค.-59

40

ตรัง

8.โรงเรียนผูส้ งู อำยุเทศบำลควนกุน *

16 มิ.ย.59

15

ตรัง

ตรัง

9.โรงเรียนผูส้ งู อำยุตำบล
คลองชีลอ้ ม* (สถ.)
10.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.เกำะสุกร
(สถ.)
11.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ท่ำข้ำม (สถ.)
12.โรงเรียนผูส้ งู อำยุ อบ.วังมะปรำง
เหนือ* (สถ.)
13.สถำบันพัฒนำชรำบำล

ตรัง

14.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลสุโสะ

ตรัง

15.โรงเรียนผู้สูงอำยุบำงเป้ำ

ตรัง
ตรัง
ตรัง

2558

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
เขำไพร

นำงเพียงดำว รอดควำมทุกข์
ผอ.โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลเขำไพร

รพ.สต.วังคีรี
25/1 ม.2 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กเขำปูน ต.เขำปูน
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
รพ.สต.บ้ำนนำนิน ต.ทุง่ กระบือ อ.
ย่ำนตำขำว จ.ตรัง
ศพอส.หนองช้ำงแล่น ต.หนองช้ำง
แล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
123 ม.2 ต.กะลำเส อ.สิเกำ .จ.ตรัง

น.ส.สุจนิ ดำ ขนขำว
075-578-028
นำยสุรำษฏร์ มิตตะ
088-167-9499
นำงสำวสุภำวดี แก้วพิทักษ์
088-488-8343
นำยเกษม คงเกตุ
081-979-2652
นำงสำวสุภชั ชำ ศิรมิ ี
075-293-001-2

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลเขำไพร
ต.เขำไพร อ.รัษฎำ จ.ตรัง
นำงเพียงดำว รอดควำมทุกข์ ผอ.โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบลเขำไพร โทร.084-0517045

อบต.คลองชีล้อม

1-ต.ค.-56

30

อบต.เกำะสุกร

100
50

อบต.ท่ำข้ำม
อบต.วังมะปรำงเหนือ

30

ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน ม.1 ต.บ่อหิน
อ.สิเกำ จ.ตรัง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุโสะ

2561
1 ก.ย. 60

30

นำงสำวณัชวดี ตุ้นด้วง
090-176-8076
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุโสะ
111 ม.9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
อบต.บำงเป้ำ
นำยวิเชียร สุนธนนท์
109 หมูท่ ี่ 6 ต.บำงเป้ำ อ.กันตัง จ.ตรัง โทร : 075-292-855

นำงอรวรรณ หนูหมำด
087-473-7519

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

4

ตรัง

16.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลบำงกุ้ง

ส.ค. 60

100

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงกุ้ง

ตรัง

17.โรงเรียนผูส้ งู อำยุตำบลในควน*

1 ต.ค. 60

50

ม.1ตำบลในควน

ตรัง

18.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลควนเมำ

2561

50

ตรัง

19.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลโคกยำง

1 ต.ค. 60

514

นำยสมบูรณ์ ประดับวงศ์
ประธำนชมรมผู้สูงอำยุตำบลบำงกุ้ง
โทร : 086-693-7895

นำยทรงศักดิ์ สังขำว
081-396-4548
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลควนเมำ
นำงพนิดำ สมหมำย
075-290-4122
21 หมูท่ ี่ 3 ตำบลโคกยำง อำเภอกัน นำงสำวสุภำพร ชูพลู
ตรัง จังหวัดตรัง
075-571-049
118 ซสำวสวย ถ.รำชดำเนิน ต.ใน นำงยุพนิ ทรัพย์แก้ว
เมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช

นครศรี 1.โรงเรียนผู้สูงอำยุวทิ ยำลัยพยำบำลบรม
ธรรมรำช รำชนีนครศรีธรรมรำช

2556

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชนีนครศรีธรรมรำช
ถ.พัฒนำกำรคูขวำง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมรำช
นำงยุพนิ ทรัพย์แก้ว พยำบำลวิชำชีพชำนำญ
กำรพิเศษ โทร.075-446391 โทรสำร.
075-446059

นครศรี 2.โรงเรียนผูส้ งู อำยุตำบลขุนทะเล*
ธรรมรำช

2559

เทศบำลตำบลขุนทะเล ต.ขุนทะเล
อ.ลำนสกำ จ.นครศรีธรรมรำช

นำงสำรภี สุธธิ รรม

เทศบำลตำบลขุนทะเล ต.ขุนทะเล อ.ลำนสกำ
จ.นครศรีธรรมรำช
นำงสำรภี สุธธิ รรม นักพัฒนำชุมชน
โทรมือถือ. 083-176-3051
โทร.075-374842 โทรสำร.075-764597

นครศรี 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลบ้ำนตูล
ธรรมรำช

2559

โรงเรียนบ้ำนควรเงิน ต.บ้ำนตูล
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมรำช

หมอบำชื่น เกษสุวรรณ์
089-8688067นำงสุภรณ์ บุญถำวร
นักพัฒนำชุมชน

โรงเรียนบ้ำนควรเงิน
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนควรเงิน
โรงพยำบำลชอวด
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอชะอวด
สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
อำเภอชะอวด
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนตูล

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

นครศรี 4.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลท่ำเรือ
ธรรมรำช

9 ก.พ. 60

81

ศำลำอเกประสงค์ หมูท่ ี่ 14 ต.ท่ำเรือ 1.นำยสมพร มำกนวล
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช
ผอ.โรงเรียนผู้สูงอำยุ
โทร.081-569-1123
2.นำงสำวกัลยำ จิตรจำนอง
นักพัฒนำชุมชน
093-579-2794

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำเรือ ต.ท่ำเรือ อ.
เมือง จ.นครศรีธรรมรำช

นครศรี 5.โรงเรียนผู้สูงอำยุผู้เชี่ยวชำญชีวติ ตำบล
ธรรมรำช เขำแก้ว

1 มี.ค. 60

30

เลขที่ 299 ม.4 ต.เขำแก้ว อ.ลำนสกำ จ.ส.อ.สุรยิ ะ บุญพำ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน
โทร.089-591-4950

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำแก้ว ต.เขำแก้ว อ.
ลำนสกำ จ.นครศรีธรรมรำช

นครศรี 6.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลพรหมโลก 20 เม.ย. 60
ธรรมรำช

40

เทศบำลตำบลพรหมโลก ต.พรหมโลก 1.นำยปรีชำ แก้วจำรัส
อ.พรหมคีรี
ประธำนกลุ่มผุ้สูงอำยุ เทศบำลตำบล
พรหมโลก
โทร.087-882-2934
2.นำยบุญรวย ชูโชติ
นักพัฒนำชุมชน
โทร.086-414-4796

เทศบำลตำบลพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหม
คีรี จ.นครศรีธรรมรำช

นครศรี 7.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลนำสำร
ธรรมรำช

1พ.ค.58

134

ศูนย์ผู้สูงอำยุพระพรหม วัดพระเพรง นำงสำวมลฑำ สงวนถ้อย
หมูท่ ี่ 3 ต.นำสำร อ.พระพรหม
นักพัฒนำชุมชน
โทร.086-825-1315

เทศบำลตำบลนำสำร ต.นำสำร

นครศรี 8.โรงเรียนจิตแจ่มใสวัยเกษียณตำบลบ้ำน
ธรรมรำช นิคม

20ก.ค.59

49

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ตำบล
บ้ำนสมสรร หมูท่ ี่ 3 ต.บ้ำนนิคม อ.
บำงขัน จ.นครศรีธรรมรำช

1.นำยประทีป แสงแป้น
โทร. 086-28-3169
2.นำยจิรำศักดิ์ เกือเสนำะ
จพง.พัฒนำชุมชนชำนำญงำน
โทร.085-788-5574

นครศรี 9.โรงเรียนผู้สูงอำยุรสี อร์ทผู้สูงอำยุ
ธรรมรำช

6 พ.ย. 59

36

สถำนีขนส่งผู้โดยสำร อำเภอทุง่ สง
ชัน 2 ต.ชะมำย อ.ทุง่ สง จ.
นครศรีธรรมรำช

1.นำยสุจนิ ต์ แสงเงิน
ประธำนชมรมผู้สูงอำยุ เทศบำลตำบล
ชะมำย
โทร.084-446-1008

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

นครศรี 10.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลหินตก
ธรรมรำช

2 ธ.ค. 59

30

เลขที่ 1 หมูท่ ี่ 4 ถ.โรงเรียนสำธิต
เทศบำลตำบลหินตก ต.หินตก อ.
ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมรำช

นำงสำวสำยเสน่ห์ วงศ์เสน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข
โทร.075-497-044

นครศรี 11.โรงเรียนวัยใส
ธรรมรำช

4 ต.ค. 59

73

อำคำรโอท๊อป ถ.รำชดำเนิน ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช

นำงเกศวรินทร์ บูญมุสิก
หัวหน้ำฝ่ำยสังคมสงเครำะห์
089-722-2325

227

อบต.ท้อวลำเจียก

20 ก.พ. 60

117

โรงพยำบำลเทศบำลเมืองปำกพูน
หมูท่ ี่ 10 ต.ปำกพูน อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมรำช 80000

23 พ.ค. 60

30

ทีท่ ำกำร อบต.ไม้เรียง (หลังเก่ำ) ต.ไม้ น.ส.สำยพิน จันทร์มงคล
เรียง อ.ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช
นักพัฒชุมชน
80260
มือถือ : 086-9611343

นครศรี
ธรรมรำช
นครศรี
ธรรมรำช

12.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ท้อวลำเจียก
(สถ.)
13.โรงเรียนสร้ำงสุขโรงพยำบำลเทศบำล
เมืองปำกพูน*

นครศรี 14.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลไม้เรียง
ธรรมรำช
5

6

นรำธิวำส 1.โรงเรียนผูส้ งู อำยุเทศบำลตำบลแว้ง
อำเภอแว้ง จังหวัดนรำธิวำส*
นรำธิวำส 2.โรงเรียนผูส้ งู อำยุเทศบำลตำบล
ตันหยงมัส* (สถ.)
ปัตตำนี 1.โรงเรียนผูส้ งู อำยุเทศบำลตำบลตะลุบนั
อำเภอสำยบุ
จังหวั
ดปัมต*ตำนี *
ปัตตำนี 2.โรงเรี
ยนผูส้ รงู ีอำยุ
เขำตู
ปัตตำนี 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ยะรัง

มี.ค.-60
110
2560
2560
100

1.นำยชัยรัตน์ บุญเนียม
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข
โรงพยำบำลเทศบำลเมืองปำกพูน
โทร : 091-826-2135
2.นำงศิรพิ ร ทองเกตุ
นักพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
เทศบำลเมืองปำกพูน
โทร : 089-679-9563
075-774-133

หมู่ 1, ถนนรำษฎร์บำรุง, ตำบลแว้ง
อำเภอแว้ง จังหวัดนรำธิวำส, 96160
ทต.ตันหยงมัส

083-6555570

20, ถนนลูกเสือ, ตำบลตะลุบัน
อหมูำเภอสำยบุ
รี จังหวั
ปัตตำนี , ง94110
่ 1 ตำบลเขำตู
ม อดำเภอยะรั

087-2977782

จังหวัดปัตตำนี 94160
อบต.ยะรัง

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

7

พังงำ

1.ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอำยุวดั มำตุคุณำรำม

2559

พังงำ

2.ศูนย์พัฒนำและฟืน้ ฟูสขุ ภำพผูส้ งู อำยุ
กองทุ
ขภำพเทศบำลต
3.โรงเรีนยหลั
นผูก้สประกั
ูงอำยุนตสุำบลท้
ำยเหมือง ำบล

2559

พังงำ

8

9

พังงำ
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
ภูเก็ต

4.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ตำกแดด
1.โรงเรียนผูส้ งู อำยุ ทต.เขำชัยสน* (สถ.)
2.โรงเรียนผูส้ งู อำยุ ทต.ลำสินธุ*์ (สถ.)
3.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.ปำกพยูน
4.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.นำท่อม
5.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.ท่ำแค
1.โรงเรียนผูส้ งู อำยุภเู ก็ต (ศพส.)

วัดมำตุคุณำรำม ม.1 ต.กระโสม
อ.ตระกั่วทุง่ จ.พังงำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9
ม.7่ 4ต.โคกเจริ
ญ ต.ท้ำย
151 หมู
ถ.เพชรเกษม

2559
100
100
800
100

2559

นำยวีระ วิศำล
คุณอ้อมจิตร

เหมือง อ.ท้ำยเหมือง จ.พังงำ 82120
อบต.ตำกแดด
ทต.เขำชัยสน
ทต.ลำสินธุ์
ทต.ปำกพยูน
ทต.นำท่อม
ทต.ท่ำแค
ผู้อำนวยกำรศูนย์พฒ
ั นำกำรจัด
นำงปรำณี ปทุมมำ
สวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุภเู ก็ต เลขที่
132 หมู่ 2 ตำบลปำกคลอก อำเภอ
ถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

นำยวีระ วิศำล ประธำนศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุ
วัดมำตุคุณำรำม โทร.081-6778908
โทร : 091-073-1153
โทรศัพท์ : 0-7657-1519
โทรสำร : 0-7657-1519

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

2.โรงเรียนผูส้ งู อำยุตำบลเกำะแก้ว *

7-มี.ค.-60

ศูนย์พฒ
ั นำคุณภำพชีวติ และส่งเสริม จำนวนนักเรียน 30 คน
อำชีพผู้สูงอำยุตำบลเกำะแก้ว

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะแก้ว
นำงสำวพิชพรรณ ศรีนวลขำว
ตำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน
โทร. 076-239-9263 ต่อ 104

3.โรงเรียนผูส้ งู อำยุตำบลไม้ขำว*

ม.ค.-60

ศูนย์ผู้สูงอำยุตำบลไม้ขำว หมู่ 3

จำนวนนักเรียน 50 คน

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลไม้ขำว
นำงสำวฐำปนีย์ ศรีวสิ ุทธิ์
ตำแหน่ง นักสังคมสงเครำะห์ปฎิบัติกำร
โทร. 076-348-201 ต่อ 105

ชัน 3 เทศบำลตำบลรัษฎำ

จำนวนนักเรียน 145 คน รุ่นที่ 2

เทศบำลตำบลรัษฎำ
นำงเอือมพร คริสต์รกั ษำ
นักพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
โทร. 076-525-779-87

4.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลรัษฎำ

28-ก.ค.-58

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

10

11
12

ยะลำ

1.โรงเรียนผูส้ งู อำยุชำยแดนใต้ (ศพส.)

2560

2.โรงเรียนผูส้ งู อำยุเทศบำลตำบลยุโป*

15 มิ.ย.60

ศูนย์พฒ
ั นำกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
ผู้สูงอำยุบ้ำนทักษิณ เลขที่ 62 ถนน
สุขยำงค์ ตำบล สะเตง อำเภอเมือง
จังหวัดยะลำ 95000
31

คุณภำวนำ

สำนักงำนเทศบำลตำบลยุโป หมูท่ ี่ 1 คุณภำวนำ
ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลำ
95000

โทร : 073-274-256
โทรสำร : 073-270084

3.โรงเรียนผูส้ งู อำยุเทศบำลตำบลท่ำสำป* 21/9/2559 ####### หมูท่ ี่ 3 ตำบลท่ำสำป อ.เมือง จ.ยะลำ
081-0960105
ระนอง 1.โรงเรียนผู้สุงอำยุบ้ำนหำดจิก
บ้ำนหำดจิก ต.ปำกจั่น อ.กระบุรี
สงขลำ 1.โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลปริก
2559
80 ศำลำสร้ำงผู้สูงอำยุ
นำยสุมิตร ยีขนุ ประธำนชมรมผู้สูงอำยุ เทศบำลตำบลปริก 53 ถ.รวมประชำ
เทศบำลตำบลปริก
ต.ปริก อ.สะเดำ จ.สงขลำ
นำงนันทิยำ ทองเล็ก นักพัฒนำชุมชน
โทร.089-658204
สงขลำ 2.โรงเรียนผู้สูงอำยุวดั ยูงทอง

2559

สงขลำ 3.โรงเรียนผู้สูงอำยุบ้ำนควนเหนือ

2560

สงขลำ 4.โรงเรียนผู้สูงอำยุวดั คงคำเลียบ

2560

สงขลำ 5.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลคลองแดน

2559

สงขลำ 6.โรงเรียนผุ้สูงอำยุท่ำข้ำม

2559

ศำลำอเนกประสงค์ บ้ำนห้วยหลอ ม.
3 ต.ท่ำช้ำง อ.บำงกล่ำ จ.สงขลำ
ศูนย์เรียนรู้บ้ำนควนเหนือ ม.17
ตำบลท่ำช้ำง อำเภอบำงกล่ำ จังหวัด
สงขลำ

60

นำงสกุลศิริ ศิรสิ งครำม
ผอ.กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
นำงสกุลศิริ ศิรสิ งครำม
ผอ.กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
086-4887213
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
086-4887213

วัดคงคำเลียบ
นำงสกุลศิริ ศิรสิ งครำม
อำเภอบำงกล่ำ จังหวัดสงขลำ
ผอ.กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองแดน นำยสนัน่ กำลรักษ์
นำยมงคล ลิ่มจันทร์

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
086-4887213
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองแดน
นำงสำวกัลยำ สุบรรณวงศ์
นักพัฒนำชุมชน 081-9674866
นำงสุคนธ์ทิพย์ ชูทอง
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำทีบ่ ันทึกข้อมูล
098-6796011

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำข้ำม

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำข้ำม
นำงสำวนภำภรณ์ สุขสบำย
084-199240

นำงสำวนภำภรณ์ สุขสบำย

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

สงขลำ 7.วิทยำลัยผู้เชี่ยวชำญชีวติ เทศบำลตำบล
ระโนด

13

2559

วัดรำษฎร์บำรุง ตำบลระโนด อำเภอ นำยภิญโญ เปียคง
ระโนด จังหวัดสงขลำ
นำงสำวสำโรช นิลพันธุ์

สงขลำ 8.โรงเรียนผู้สูงอำยุ วัดคงคำสวัสดิ์
(สถ.)
สงขลำ 9.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ทต.นำทวี
(สถ.)
สงขลำ 10.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ทุง่ ขมิน (สถ.)
สงขลำ 11.โรงเรียนผู้สูงอำยุสงขลำ (ศพส.)

2559

สตูล

1.โรงเรียนผูส้ งู อำยุตำบลท่ำเรือ *

2559

250

สตูล

2.โรงเรียนผูส้ งู อำยุเทศบำลตำบลฉลุง *

2559

30

อบต.สะกอม
30

ทต.นำทวี

300

อบต.ทุง่ ขมิน
ศูนย์พฒ
ั นำกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
ผู้สูงอำยุจงั หวัดสงขลำ
เลขที่ 45หมูท่ ี่ 4 ตำบลจะแหน
อำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ

สตูล

14

3.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ท่ำแพ
(สถ.)
สุรำษฎร์ 1.โรงเรียนผู้สูงอำยุ ไทรขึง
ธำนี
สุรำษฎร์ 2.โรงเรียนผูส้ งู อำยุ ทต.ขุนทะเล*
ธำนี
สุรำษฎร์ 3.โรงเรียนผูส้ งู อำยุ ทต.เวียงสระ* (สถ.)
ธำนี
สุรำษฎร์ 4.โรงเรียนผู้สูงอำยุ บ้ำนตวนกลิง (สถ.)
ธำนี
สุรำษฎร์ 5.โรงเรียนผู้สูงอำยุ อบต.ปำกแพรก (สถ.)
ธำนี

นำงอนงค์ ดวงจันทร์
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม
นำงสำวประพัตร เรืองสวัสดิ์
หัวหน้ำฝ่ำยสังคมสงเครำะห์
074-392563-5 ต่อ 25

คุณยี

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

อบต.ท่ำเรือ อ.ท่ำแพ จ.สตูล

น.ส.กนกวรรณ กอลำบันหลง

อบต.ฉลุง

นำงศุภศั ร์ ยี่สุ่นศรี

อบต.ท่ำเรือ อ.ท่ำแพ จ.สตูล น.ส.กนกวรรณ
กอลำบันหลง โทร.091-9830393
สำนักเทศบำลตำบลฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
นำงศุภศั ร์ ยี่สุ่นศรี โทร.081-8961114

อบต.ท่ำแพ
2-ม.ค.-60

ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง

098-714-4269

ทต.ขุนทะเล
ทต.เวียงสระ
100

ทต.บ้ำนเสด็จ

60

อบต.ปำกแพรก

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

สุรำษฎร์ 6.โรงเรียนผูส้ งู อำยุเทศบำลตำบลท่ำชนะ*
ธำนี

1 ธ.ค. 58

60

บริหำรเทศบำลตำบลท่ำชนะ อำเภอ เทศบำลตำบลท่ำชนะ
ท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
จสอ.ศรำยุทธ เทพนวล
โทร : 077-381-245 ต่อ 36

สุรำษฎร์ 7.โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ
ธำนี โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนใน

รุ่น 1
5 ส.ค. 59
รุ่น 2
8 พ.ย. 60

60
100

92/2 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลบ้ำนใน ตำบลปำกแพรก
อำเภอดอนสัก จ.สุรำษฎร์ธำนี

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำน นำยณรงค์ บัวแก้ว
ใน
โทร : 077-259-181
นำยศุทกำนต์ สุภวิบูลำสน์
โทร : 099-405-225

สุรำษฎร์ 8.โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลบำงโพธิ์
ธำนี
สุรำษฎร์ 9.โรงเรียนโครงกำรอบรมส่งเสริมสุขภำพ
ธำนี ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ในโรงเรียน
ผูส้ งู อำยุ*

12 ส.ค. 59

60

1 มี.ค. 60

40
40

โรงพยำบำลเสริมสุขภำพตำบลบำง
โพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
1.องค์กำรบริหำรส่วนตำบลต้นยวน
2.ศำลำอเนกประสงค์บ้ำนเขำนำใน

นำยนิรตุ ย์ ด้วงสุข
โทร : 081-080-0766
นำงสำวเรณู สมบัติแก้ว
โทร : 089-971-9945

สุรำษฎร์ 10.โรงเรียนผู้สูงอำยุโรงพยำบำลชัยบุรี
ธำนี

15 พ.ค. 60

110

โรงพยำบำลชัยบุรี เลขที่ 114 หมูท่ ี่ 3 นำงสำวศุชญำ แก้วสกุลทอง
ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี
พยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลชัยบุรี
จังหวัดสุรำษฎร์บุรี
โทร : 089-841-7909

สุรำษฎร์ 11.โรงเรียนผูส้ งู อำยุเทศบำลตำบลบ้ำน
ธำนี นำ*

19 พ.ค. 60

20

300/1 หมูท่ ี่ 2 ตำบลบ้ำนนำ อำเภอ นำงจีระนันท์ จันทร์เลื่อน
บ้ำนนำเดิม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
โทร : 077-359-267

หมายเหตุ * เป็ นพืน
้ ที่ ศพอส.
รูปดาว ศพอส.ทีเ่ ข็มแข็ง

