
 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  หนวยงานเอกชนที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก   

ตามมาตรา  ๑๙/๑  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม   
โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙/๑  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดหนวยงานเอกชนที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงเคราะห
ชวยเหลือเด็กเพื่อทําหนาที่เปนผูแจงการเกิดใหกับเด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการี
ทอดทิ้งซ่ึงอยูในการอุปการะของหนวยงาน  ดังตอไปนี้ 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน จังหวัด/สถานที่ต้ัง 

  กรุงเทพมหานคร 
๑ มูลนิธิสตรีไทยมุสลิม ๑๙๗๘  ถนนเจริญกรุง  แขวงยานนาวา  เขตยานนาวา 
๒ สมาคมสงเคราะห เ ด็กกํ าพร า 

แหงประเทศไทย 
๔๓๗  ถนนสุขสวัสด์ิ  ๕๒  เขตราษฎรบูรณะ 

๓ สถานสงเคราะหเซ็นตหลุยส ๒๑๕  โรงพยาบาลเซ็นตหลุยส  เขตสาทรใต 
๔ บานเด็กเมอรซ่ี      

มูลนิธิสงเสริมพัฒนาบุคคล   
๑๐๐/๑๑  ซอยเคหะคลองเตย  ๔  ถนนดํารงลัทธพิพัฒน  
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย 

๕ มูลนิธิมิตรมวลเด็ก ๒๕  ซอยรวมฤดี  ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 
๖ มูลนิธิสงเคราะหเด็กสภากาชาดไทย ๑๘๗๓   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ   ถนนอัง รี ดูนั ง  

แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน 
๗ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ๒๑/๑๓  หมูบานมงคลทรัพย  ถนนรามอินทรา  แขวงทาแรง 

เขตบางเขน 
๘ มูลนิธิบานนกขมิ้น ๘๕/๘๓  หมูที่  ๑  แขวงคลองกุม  เขตบึงกุม 
๙ บานเด็กหญิงเมอรซ่ี 

มูลนิธิสงเสริมพัฒนาบุคคล 
๓๗๕๗/๑๕  ถนนพระราม  ๔  แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย 



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน จังหวัด/สถานที่ต้ัง 

๑๐ มูลนิธิเคโวเคียน ๕๙/๓๓  ซอยทานหญิงพวงรัตนประไพ  ถนนสุขุมวิท  ๒๖ 
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย 

๑๑ บานคุมครองเด็ก  ๑ 
มูลนิธิคุมครองเด็ก 

๘๐/๑  ซอยลาดพราว  ๑๐๖  ถนนลาดพราว  แขวงวังทองหลาง  
เขตวังทองหลาง 

๑๒ สหทัยมูลนิธิ ๘๕๐ /๓๓   ซอยปรีดีพนมยงค   ๓๖   สุขุมวิท   ๗๑  
เขตวัฒนา 

๑๓ มูลนิธิสรางสรรคเด็ก ๖๘๔  หมูบานโชคชัยอนันต  ๓  ซอยพหลโยธิน  ๓๕  
ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตบางเขน 

  จังหวัดขอนแกน 
๑๔ สถานสงเคราะหเด็กบานแหงความ

เมตตา 
๒๓๖/๑  ถนนเทพารักษ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง
ขอนแกน 

๑๕ สถานสงเคราะห เ ด็กผู พิ ก า ร  
นักบุญเยรารด 

๑๖๔/๑๖   หมูที่   ๑๖  ถนนมะลิวัลย  ตําบลในเมือง  
อําเภอเมืองขอนแกน 

๑๖ สถานสงเคราะห เด็กโครงการ  
บานฉัน 

๒๑๗ /๑   หมูที่   ๒   บานหนองคม   ถนนมิตรภาพ  
ตําบลโนนสมบูรณ  อําเภอบานแฮด 

  จังหวัดจันทบุรี 
๑๗ สถานสงเคราะห เ ด็กบานเ ด็ก

พระคุณ 
โรงเรียนวัดสระแกว  หมูที่  ๓  ถนนทาใหม - พระยาตรัง 
ตําบลพลอยแหวน  อําเภอทาใหม   

  จังหวัดชลบุรี 
๑๘ สถานสงเคราะห เด็กพระคริส  

เอื้ออารีอนุสรณเพ็กหุย 
๓๘๘/๘  หมูที่  ๑  ถนนสุขาภิบาล  ๓  ตําบลคลองกิ่ว
อําเภอบานบึง 

๑๙ สถานสงเคราะหเด็กบานเด็กกําพรา
บานลอเรนโซ 

๙๘  หมูที่  ๖  ตําบลกุฎโอง  อําเภอพนัสนิคม 

๒๐ สถานสง เคร าะห เ ด็ ก เ มอร ซ่ี  
เซ็นเตอร 

๗/๑๑  หมูที่  ๑๑  ซอยหนองใหญซอย  ๘  ตําบลหนองปรือ
อําเภอบางละมุง 

๒๑ สถานสงเคราะหเด็กบานรักชีวิต ๓๒๖/๖๖   หมูที่   ๘   ถนนสุขุมวิท   ตําบลนาเกลือ  
อําเภอบางละมุง 



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน จังหวัด/สถานที่ต้ัง 

๒๒ สถานสงเคราะหเด็กบานพระคุณ ๗๗  หมูที่  ๒  ถนนชลบุรี - แกลง  ตําบลหางสูง  อําเภอ

หนองใหญ 

๒๓ สถานสงเคราะหเด็กกําพราพัทยา ๓๘๔  หมูที่  ๖  ถนนสุขุมวิท  ตําบลนาเกลือ  อําเภอ 

บางละมุง 

๒๔ สถานสงเคราะหเด็กบานชื่นชีวิต  

ศรีราชา 

๓๒๓/๒  หมูที่  ๘  ถนนสุรศักด์ิ  ๒  ตําบลศรีราชา  

อําเภอศรีราชา   

๒๕ สถานสงเคราะหเด็กบานเด็กดอย

โอกาส  พระมหาไถ 

๑๒/๕  หมูที่  ๗  ซอยเนินพลับหวาน  ตําบลหนองปรือ  

อําเภอบางละมุง 

  จังหวัดเชียงราย 

๒๖ สถานสงเคราะหเด็กบานสันติสุข  

คริสเตียน  ๒ 

๑๕๕  หมูที่  ๓  ตําบลโยนก  อําเภอเชียงแสน 

๒๗ สถานสงเคราะหเด็กบานชีวิตใหม ๕๙๑  ถนนเชียงราย - เทิง  ตําบลทาสาย  อําเภอเมือง

เชียงราย 

๒๘ สถานสงเคราะห เด็กบานสันติ  

เวียงปาเปา 

๓๔  หมูที่  ๖  ซอย  ๙  ถนนเชียงราย - เชียงใหม  ตําบลเวียง  

อําเภอเวียงปาเปา 

๒๙ สถานสงเคราะหเด็กบานพักเด็ก

ขาวดี 

๓๑/๑  หมูที่  ๑๗  ถนนแมอาย - แมจัน  ตําบลปาตึง  

อําเภอแมจัน 

๓๐ ส ถ า น ส ง เ ค ร า ะ ห เ ด็ ก ล า หู  

(บานรวมใจ) 

๑๗๕  หมูที่  ๑  ตําบลดอยฮาง  อําเภอเมืองเชียงราย 

๓๑ สถานสงเคราะห เ ด็กบานเ ด็ก  

รวมใจ 

๙  หมูที่  ๑๑  ตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา 

๓๒ สถานสงเคราะหเด็กบานพระคุณ  

พันธทรสากล 

๑๔๕  หมูที่  ๖  ตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย 

๓๓ สถานสงเคราะหเด็กบานเบธเอล ๒๙๑  หมูที่  ๖  ตําบลแมยาว  อําเภอเมืองเชียงราย 



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน จังหวัด/สถานที่ต้ัง 

๓๔ สถานสงเคราะห เ ด็กบานพัก
เด็กหญิงอิมมานูเอล ฯ  เด็กหญิง  
แมสาย 

๑๓๐  หมูที่  ๕  ซอย  ๑๐  ถนนพหลโยธิน  ตําบลเอียงฟางคํา  
อําเภอแมสาย 

๓๕ สถานสงเคราะหเด็กบานเอเดน   ๒๐๐  หมูที่  ๑๔  ตําบลบานดู  อําเภอเมืองเชียงราย 
๓๖ สถานสงเคราะหเด็กคามิลเลียน  

โซเซียลเซ็นเตอร  เชียงราย 
๑๐๑  หมูที่  ๘  ซอย  ๓  ถนนเชียงราย - แมสาย  ตําบลทาสุด 
อําเภอเมืองเชียงราย 

๓๗ สถานสงเคราะหบ านสันติสุข  
คริสเตียน  ๑ 

๑๙๓  หมูที่  ๔  ตําบลนางแล  อําเภอเมืองเชียงราย 

๓๘ สถานสงเคราะหบานแมน้ําแหงชีวิต ๘๙  หมูที่  ๖  ซอย  ๓  ถนนโปงพระบาท  ตําบลบานดู  
อําเภอเมืองเชียงราย 

๓๙ สถานสงเคราะหบานชีวิตใหม  
แมจัน 

๑๘๐  หมูที่  ๒  ถนนปาซาง - ดอยแมสลอง  ตําบลปาซาง  
อําเภอแมจัน 

๔๐ สถานสงเคราะหเด็กบานชีวิตใหม  
แมสรวย 

๑๒๘  หมูที่  ๔  ถนนบานแมยางมินทเหนือ  ตําบลศรีถอย  
อําเภอแมสรวย 

๔๑ สถานสงเคราะหเด็กบานสดุดี ๒๐๘  หมูที่  ๒๑  ถนนเดนหา - ดงมะดะ  ตําบลปาออ
ดอนชัย  อําเภอเมืองเชียงราย 

๔๒ สถานสงเคราะหเด็กบานพักพิง ๓๔๒  หมูที่  ๓  ถนนเชียงราย - เวียงชัย  ตําบลรองเวียง 
อําเภอเมืองเชียงราย   

๔๓ สถานสงเคราะหเด็กบานสันติสุข  
คริสเตียน  ๓ 

๑๑๓  หมูที่  ๒๓  ถนนเทิง - เชียงคํา  ตําบลเวียง  อําเภอเทิง 

๔๔ สถานสงเคราะหเด็กหมูบานเด็ก  
โสสะเชียงราย ฯ 

๒๓๖  หมูที่  ๕  ตําบลทาสุด  อําเภอเมืองเชียงราย 

๔๕ สถานสงเคราะหเด็กบานน้ําใจ ๔๕๐/๑  หมูที่  ๑๘  ตําบลบานดู  อําเภอเมืองเชียงราย 
๔๖ สถานสงเคราะหเด็กพรประเสริฐ ๑๔๔  หมูที่  ๔  ตําบลโปงผา  อําเภอแมสาย 

  จังหวัดเชียงใหม 
๔๗ สถานสงเคราะหเด็กบานเมตตา

เด็กเชียงดาว 
๑๙๔  หมูที่  ๘  ตําบลเมืองราย  อําเภอเชียงดาว 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน จังหวัด/สถานที่ต้ัง 

๔๘ สถานสงเคราะหเด็กบานมิตราทร 
 

๑๖๗  หมูที่  ๘  ถนนเชียงใหม - ฝาง  ตําบลเชียงดาว  
อําเภอเชียงดาว 

๔๙ สถานสงเคราะหเด็กบานอิ่มใจ ๒๘๕  หมูที่  ๒  ตําบลสันผักหวาน  อําเภอหางดง 
๕๐ สถานสงเคราะหเด็กบานศิโยน ๒๘๗  หมูที่  ๗  ถนนเชียงใหม - พราว  ตําบลหนองหาร  

อําเภอสันทราย 
๕๑ สถานสงเคราะหเด็กศูนยพันธกิจ

เพื่อชีวิตเด็ก 
๓๑๔  หมูที่  ๕  บานหวยงูใน  ตําบลสันทราย  อําเภอฝาง 

๕๒ สถานสงเคราะหเด็กเคอสถาน
มรกต 

๖๗  หมูที่  ๑๒  ถนนแมมาลัย - ปาย  บานสอง  ตําบลสบเปง  
อําเภอแมแตง 

๕๓ สถานสงเคราะหเด็กบานฟาใส ๑๘๐  หมูที่  ๕  ตําบลฮอด  อําเภอฮอด 
๕๔ สถานสงเคราะหเด็กบานกิ่งแกว

วิบูลสันติ  เชียงใหม 
๗๕  ถนนวัวลาย  ตําบลหางดง  อําเภอเมืองเชียงใหม 

๕๕ สถานสงเคราะห เ ด็กพันธกิ จ  
บานศิลา 

๓๑/๑  หมูที่  ๑๖  ตําบลศรีดงเย็น  อําเภอไชยปราการ 

๕๖ สถานสงเคราะหเด็กบานสานฝน ๑๕๑  หมูที่  ๒  ถนนบอสราง  ตําบลแมตือ  อําเภอสารภี 
๕๗ สถานสงเคราะหเด็กบานอากาเป ๒๒๔   หมูที่   ๑  ซอยบานฟามุย   ตําบลหนองจอม  

อําเภอสันทราย 
๕๘ สถานสงเคราะหเด็กบานอุนใจ ๖๓/๔  ซอย  ๘  ราษฎรอุทิศ  ตําบลวัดเกตุ  อําเภอเมือง

เชียงใหม 
๕๙ สถานสงเคราะหเด็กบานชื่นชม

ยินดี 
๑๘/๑๑  หมูที่  ๒  ถนนหวยแกว  ตําบลชางเผือก  อําเภอเมือง
เชียงใหม   

๖๐ สถานสงเคราะหเด็กบานสันติ ๒๙ - ๒๒  หมูที่  ๒  ซอยศรีสุข  ๑  ถนนทุง  ตําบลวัดเกตุ  
อําเภอเมืองเชียงใหม 

๖๑ สถานสงเคราะหเด็กบานรมไทร ๒๓/๑  หมูที่  ๔  ถนนคนคลอง  ตําบลน้ําแพร  อําเภอ
หางดง 

๖๒ สถานสงเคราะหเด็กบานรุง ๑๕๒  หมูที่  ๑๒  บานดอนตัน  ตําบลยุหวา  อําเภอสันปาตอง 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน จังหวัด/สถานที่ต้ัง 

๖๓ สถานสงเคราะหเด็กบานสานรัก ๙๙/๘๕  ถนนเชียงใหม - สะเมิง  ตําบลหนองควาย  

อําเภอหางดง 
  จังหวัดนครนายก 

๖๔ สถ า น ส ง เ ค ร า ะ ห เ ด็ ก ห ญิ ง 

บานความหวังเมตตา 

๓๐  หมูที่  ๓  ตําบลคลองใหญ  อําเภอองครักษ 

  จังหวัดนครปฐม 
๖๕ สถานสงเคราะหเด็กบานทานตะวัน ๙๕/๒๔  หมูที่  ๖  ซอยเกียรติรวมมิตร  ถนนพุทธมณฑล  

สาย  ๔  ตําบลกระทุมลม  อําเภอสามพราน 
  จังหวัดนครราชสีมา 

๖๖ สถานสงเคราะหเด็กบานมิตรภาพ ๑๐๑/๑  ตําบลสูงเนิน  อําเภอสูงเนิน 
  จังหวัดนครสวรรค 

๖๗ สถ านสง เ คร า ะห เ ด็ ก มู ล นิ ธ ิ

แสงสวรรคสงเคราะห 

๑๐๙๓  หมูที่  ๑๐  ถนนพหลโยธิน  ตําบลนครสวรรคตก  

อําเภอเมืองนครสวรรค 
  จังหวัดนนทบุรี 

๖๘ สถ านสง เ คร า ะห เ ด็ ก มู ล นิ ธิ  

คริสเตียนเพื่อเด็กพิการ 

๑๘/๑๐๗๕  หมูที่  ๕  ซอยวัดกู  ถนนสุขาประชาสรรค  ๒  

ตําบลบางพูด  อําเภอปากเกร็ด   
  จังหวัดนราธิวาส 

๖๙ สถานสงเคราะหเด็กบานสุชาดา ๕๑  ถนนทรายทอง  ตําบลสุไหงโกลก  อําเภอสุไหงโก - ลก 
  จังหวัดพะเยา 

๗๐ สถานสงเคราะหเด็กศูนยพักพิงใจ ๒๗  หมูที่  ๗  ตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต   
๗๑ สถ า น ส ง เ ค ร า ะ ห เ ด็ ก ห ญิ ง 

บานพระพร 

๒๐๖  หมูที่  ๑  ตําบลหยวน  อําเภอเชียงคํา 

๗๒ สถานสงเคราะหเด็กศูนยเยาวชน

เพื่อพัฒนาชีวิต 

๔๑๒  หมูที่  ๘  ตําบลหยวน  อําเภอเชียงคํา 

๗๓ สถานสงเคราะหเด็กบานรมพระคุณ ๔๕ - ๔๖  หมูที่  ๑๑  ตําบลหยวน  อําเภอเชียงคํา 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน จังหวัด/สถานที่ต้ัง 

๗๔ สถานสงเคราะหเด็กมูลนิธิพัฒนา

เยาวสตรี  ภาคเหนือ 

๑๐๘  หมูที ่ ๘  ตําบลเชียงบาน  อําเภอเชียงคํา 

๗๕ สถานสงเคราะหเด็กบานรมเย็น ๖๙/๑  หมูที ่ ๘  ตําบลเชียงบาน  อําเภอเชียงคํา 
  จังหวัดพิษณุโลก 

๗๖ สถานสงเคราะหเด็กบานรมพระคุณ ๓๙/๑  ซอยพระลือ  ๓  ถนนพระรวม  ตําบลในเมือง  
อําเภอเมืองพิษณุโลก 

  จังหวัดเพชรบูรณ 
๗๗ สถานสงเคราะหเด็กบานพรสวรรค ๖๒๐  หมูที่  ๒  ตําบลหนองไผ  อําเภอหนองไผ 
๗๘ สถานสงเคราะหเด็กบานเบธเลเฮม ๘๕/๑  หมูที่  ๑๓  ถนนพระพุทธบาท  ตําบลสะเดียว  

อําเภอเมืองเพชรบูรณ 
๗๙ สถานสงเคราะหเด็กบานแหงความ

เมตตา   
๑๓๑  หมูที่  ๑๓  ตําบลบานกลาง  อําเภอหลมสัก 

  จังหวัดภูเก็ต 
๘๐ สถานสงเคราะหเด็กบานเพื่อชีวิต ๑๐/๑๑  หมูที่  ๑  ตําบลรัษฎา  อําเภอเมืองภูเก็ต 
๘๑ สถานสงเคราะหเด็กชาย 

บานฟุตบอลเยาวชน 
๑๔๒/๔ - ๕  ถนนบานเหรียง  หมูที่  ๓  ตําบลเทพกระษัตรี  
อําเภอถลาง 

  จังหวัดระยอง 
๘๒ มู ลนิ ธิ คณะนั กบุ ญค า มิ ล โ ล  

สถานสง เคร าะห เ ด็ ก เ อกชน  
คามิลเลียนโซเซียลเซ็นเตอรระยอง 

๑/๑  ซอยคีรี  ตําบลหวยโปง  อําเภอเมืองระยอง 

  จังหวัดลําพูน 
๘๓ สถานสงเคราะหเด็กศูนยพันธกิจ

สันติภาพ  ลําพูน 
๙๔  ถนนรอบเมืองนอก  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง
ลําพูน 

  จังหวัดแมฮองสอน 
๘๔ สถานสงเคราะหเด็กศูนยพัฒนา

เครือขายเด็กและชุมชน 
๗  หมูที่  ๒  บานแมคะตวน  ตําบลสบเมย  อําเภอสบเมย 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน จังหวัด/สถานที่ต้ัง 

  จังหวัดเลย 
๘๕ สถานสงเคราะหเด็กศูนยสรางสรรค

และพัฒนาชีวิตเด็กและเยาวชน
บานเบธาเนีย 

๒๐๖  ซอยเมทาเนีย  ถนนศรีสงคราม  อําเภอวังสะพุง 

  จังหวัดสกลนคร 
๘๖ สถานสงเคราะหเด็กบานรมเย็น  

วานรนิวาส 
๖๖  หมูที่  ๓  ตําบลวานรนิวาส  อําเภอวานรนิวาส 

  จังหวัดสงขลา 
๘๗ สถานสงเคราะหเด็กหมูบานเด็ก  

โสสะหาดใหญ 
๕๘/๖  ถนนกาญจนวานิชย  ตําบลพะตง  อําเภอหาดใหญ 

  จังหวัดสุพรรณบุรี 
๘๘ สถ านสง เ คร า ะห เ ด็ ก มู ล นิ ธิ

อนุสรณ  พล.อ.ท.พระยาเฉลิมอากาศ 
๔๒๓  หมูที่  ๓  ตําบลสามชุก  อําเภอสามชุก 

  จังหวัดสุโขทัย 
๘๙ สถานสงเคราะหเด็กบานนกขมิ้น ๑๒๕  หมูที่  ๕  ตําบลทุงเสลี่ยม  อําเภอทุงเสลี่ยม 

  จังหวัดสตูล 
๙๐ สถานสงเคราะหเด็กบานเอมิเรตส ๔๓๐  หมูที่  ๒  ตําบลฉลุง  อําเภอเมืองสตูล 

  จังหวัดสมุทรปราการ 
๙๑ สถานสงเคราะหเด็กบานตะวันใหม ๓๙/๑  หมูที่  ๕  ตําบลคลองสวน  อําเภอบางบอ 
๙๒ สถานสงเคราะหเด็กหมูบานเด็ก  

โสสะแหงประเทศไทย 
๓๘๓  หมูที่  ๒  ถนนสุขุมวิท  ตําบลบางปูใหม  อําเภอเมือง
สมุทรปราการ 

  จังหวัดสมุทรสงคราม 
๙๓ สถานสงเคราะหเด็กบานคุมครอง

เด็ก  ๒ 
๒๘  หมูที่  ๗  ตําบลสวนหลวง  อําเภออัมพวา 

๙๔ สถานสงเคราะหเด็กบานคุมครอง
เด็ก  ๓  บานริมน้ํา 

๕๖  หมูที่  ๑  ตําบลสวนหลวง  อําเภออัมพวา 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน จังหวัด/สถานที่ต้ัง 

  จังหวัดหนองคาย 
๙๕ สถานสงเคราะหเด็กหมูบานเด็ก  

โสสะเฉลิมนารินทร  หนองคาย 
๑๘๕  หมูที่  ๓  ถนนมิตรภาพ  ตําบลโพธิ์ชัย  อําเภอเมือง
หนองคาย 

๙๖ สถ านสง เ คร า ะห เ ด็ ก มู ล นิ ธิ
หนองคายสายสัมพันธ 

๙๖๕   ถนนประจักษ   ตําบลในเมือง   อํา เภอเมือง
หนองคาย 

๙๗ สถ านสง เ คร า ะห เ ด็ ก มู ล นิ ธิ  
มิตรมวลเด็ก 

๑๑๕๒  ซอยจิตตะปญญา  ถนนประจักษ  ตําบลในเมือง  
อําเภอเมืองหนองคาย 

  จังหวัดหนองบัวลําภู 
๙๘ สถานสงเคราะหเด็กบานคุณแม  

เกเรซา 
๑๖๘/๘ - ๑๕  หมูที่  ๒  ตําบลหนองบัว  อําเภอเมือง
หนองบัวลําภู 

๙๙ สถานสงเคราะหเด็กบานเอลีชา ๑๖๑  หมูที่  ๓  ถนนอุดร - เมืองเลย  ตําบลนาคําไฮ  
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู 

  จังหวัดอางทอง 
๑๐๐ สถานสงเคราะหเด็กวัดสระแกว  

จิตเมตตาอารี 
๑/๑  หมูที่  ๓  ตําบลบางเสด็จ  อําเภอปาโมก 

๑๐๑ สถานสงเคราะห เด็กวัดโบสถ  
วรดิตถจิตกรุณา 

๒๑๐/ค  ตําบลปาโมก  อําเภอปาโมก 

  จังหวัดอุดรธานี 
๑๐๒ สถานสงเคราะหเด็กศูนยเยาวชน

มุสลิม  อุดรธานี 
๑๗๕  หมูที่  ๘  บานหนองหมื่นขาว  ตําบลโนนสูง  
อําเภอเมืองอุดรธานี 

  จังหวัดอุบลราชธาน ี
๑๐๓ สถานสงเคราะหเด็กบานพระพร ๑๘๐  หมูที่  ๔  ตําบลบุงไหม  อําเภอวารินชําราบ 
๑๐๔ สถานสงเคราะหเด็กกําพราอีสาน ๒๔๘  หมูที่  ๒  ถนนแจงสนิท  ตําบลแจระแม  อําเภอเมือง

อุบลราชธานี 
๑๐๕ สถานสงเคราะหเด็กบานพักพิง ๒๙๗/๘  หมูที่  ๒  ถนนเจตวัน  ตําบลเมืองเดช  อําเภอ

เดชอุดม   



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน จังหวัด/สถานที่ต้ัง 

  จังหวัดอํานาจเจริญ 
๑๐๖ สถานสงเคราะหเด็กบานพรแดนสรวง ๓๐  หมูที่  ๔   ถนนชยางกูร  ตําบลโนนหนามแทง  

อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
๑๐๗ สถานสงเคราะหเด็กบานซามูเอล ๑๔๒  หมูที่  ๒  ถนนชยางกูร  ตําบลโนนหนามแทง  

อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 


