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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม 
การจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 

เรื่อง  รายชื่อองคกรสาธารณประโยชน 
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(ฉบับที่  ๒๑) 

 

 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา  ๓๔  วรรคสี่   

กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติประกาศการรับรององคกร 

สาธารณประโยชนในราชกิจจานุเบกษา 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๔  วรรคสี่  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด 

สวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  จึงขอประกาศรับรององคกรสาธารณประโยชนเพ่ิมเติม  ดังมีรายชื่อ 

ตอไปนี้ 

ขอ ๑ มูลนิธิบรรจงสนิท 

ขอ ๒ มูลนิธิเผยแผธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 

ขอ ๓ สมาคมคนพิการสุโขทัย   

ขอ ๔ ศูนยพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  สถาบันพระปกเกลาจังหวัดสุโขทัย   

ขอ ๕ องคกรสวัสดิการเพื่อการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน   

ขอ ๖ ชมรมเพื่อนชีวิตจิตอาสานครสวรรค   

ขอ ๗ ชมรมอนุรักษดนตรีไทยเพื่อเยาวชนบานดนตรี   

ขอ ๘ เครือขายชมรมศูนยรวมใจนครสวรรค   

ขอ ๙ สถาบันเรียนรูเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืน  นครสวรรค   

ขอ ๑๐ ชมรมอาสาสมัครเกษตรดานบัญชี  (ครูบัญชี)   

ขอ ๑๑ สมาคมคนตาบอดสิงหบุรี 

ขอ ๑๒ เครือขายสตรีจังหวัดสิงหบุรี 
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ขอ ๑๓ มูลนิธิอันดามันเพื่อการศึกษาและเด็กกําพรา   

ขอ ๑๔ ชมรมผูสูงอายุสถานีอนามัยคุริง   

ขอ ๑๕ ชมรมผูสูงอายุผูปฏิบัติธรรมวัดแหลมยาง 

ขอ ๑๖ ชมรมผูสูงอายุกลุมสถานีอนามัยหนองบุญชู 

ขอ ๑๗ กลุมรมยาง   

ขอ ๑๘ กองทุนชวยเหลือผูดอยโอกาสตําบลบานปน 

ขอ ๑๙ เครือขายแมญิงพะเยา   

ขอ ๒๐ ชมรมขาราชการบําเหน็จบํานาญอําเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา   

ขอ ๒๑ มูลนิธิพระปญญาประชาราษฎรภูกามยาว   

ขอ ๒๒ ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี   

ขอ ๒๓ ชมรมเครือขายเยาวชนพลังแผนดิน 

ขอ ๒๔ ชุมชนเมืองนาอยู  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี   

ขอ ๒๕ ศูนยคุมครองสิทธิเด็ก  จังหวัดอุบลราชธานี   

ขอ ๒๖ ชมรมรักปาไมอุบลราชธานี   

ขอ ๒๗ ชมรมคนรักษถิ่น   

ขอ ๒๘ ชมรมพัฒนาอาชีพ  ตําบลบางยอ 

ขอ ๒๙ คณะกรรมการสุขภาพตําบลสงาบาน   

ขอ ๓๐ ศูนยเครือขายเพื่อนชวยเพ่ือนเมืองแกน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๓๑ เครือขายองคกรภาคประชาชน  ๘  อําเภอ  โซนใต  จังหวัดเชียงใหม   

ขอ ๓๒ ชมรมยุวลานนา   

ขอ ๓๓ สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณแบบ   

ขอ ๓๔ ศูนยเรียนรูชีววิถีสูเศรษฐกิจพอเพียง  ตําบลเขาหัวควาย   

ขอ ๓๕ ชมรมผูสูงอายุตําบลตะกุกเหนือ   

ขอ ๓๖ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบางเดือน   

ขอ ๓๗ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบานนา   

ขอ ๓๘ ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลสมอทอง   
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ขอ ๓๙ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลตะกุกเหนือ   

ขอ ๔๐ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลเสวียด   

ขอ ๔๑ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลหนองไทร   

ขอ ๔๒ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลบางสวรรค   

ขอ ๔๓ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลคลองนอย  อําเภอเมือง   

จังหวัดสุราษฎรธานี 

ขอ ๔๔ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลเสวียด   

ขอ ๔๕ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลคลองไทร   

ขอ ๔๖ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลกรูด  อําเภอกาญจนดิษฐ 

 ขอ ๔๗ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ตําบลทาสะทอน   

อําเภอพุนพิน 

ขอ ๔๘ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลปารอน 

ขอ ๔๙ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลลีเล็ด   

ขอ ๕๐ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเทศบาลตําบลพนม 

ขอ ๕๑ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลบางเดือน 

ขอ ๕๒ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลคลองศก 

ขอ ๕๓ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลเวียง 

ขอ ๕๔ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลคลองชะอุน 

ขอ ๕๕ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลบางงอน 

ขอ ๕๖ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลประสงค 

ขอ ๕๗ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลตะเคียนทอง   

ขอ ๕๘ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเทศบาลตําบลทาชนะ   

ขอ ๕๙ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลสาคู 

ขอ ๖๐ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลวัง 

ขอ ๖๑ ศูนยกิจกรรมผูนําเยาวชนเจียระไนเพชรในเม็ดทรายจังหวัดสระแกว   

ขอ ๖๒ กลุมโรงพยาบาลกลางวัน  อาํเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม   
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ขอ ๖๓ ชมรมคลังสมองจังหวัดนครพนม   

ขอ ๖๔ สมาคมผูสูงอายุอําเภอสามพราน   

ขอ ๖๕ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  จังหวัดนครปฐม 

ขอ ๖๖ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  อําเภอเมืองนครปฐม   

ขอ ๖๗ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  อําเภอกําแพงแสน 

ขอ ๖๘ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  อําเภอนครชัยศรี   

ขอ ๖๙ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  อําเภอสามพราน   

ขอ ๗๐ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  อําเภอบางเลน   

ขอ ๗๑ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  อําเภอดอนตูม 

ขอ ๗๒ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  อําเภอพุทธมณฑล   

ขอ ๗๓ ชมรมผูสูงอายุเครือขายอําเภอนครชัยศรี   

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สุรเดช  ฉายะเกษตริน 

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย 

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 


