
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง หน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก 

ตามมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดหน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้แจ้งการเกิดให้กับเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏ
บุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในการอุปการะของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

 
ลําดับ ช่ือหน่วยงาน จังหวัด/สถานที่ต้ัง 

  กรุงเทพมหานคร 
๑ มูลนิธิสตรีไทยมุสลิม ๑๙๗๘ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตยานนาวา 
๒ สมาคมสงเคราะห์เด็กกําพร้า 

แห่งประเทศไทย 
๔๓๗ ถนนสุขสวัสด์ิ ๕๒ เขตราษฎร์บูรณะ 

๓ สถานสงเคราะห์เซ็นต์หลุยส์ ๒๑๕ โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ เขตสาทรใต้ 
๔ บ้านเด็กเมอร์ซี่ 

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล 
๑๐๐/๑๑ ซอยเคหะคลองเตย ๔ ถนนดํารงลัทธพิพัฒน์ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

๕ มูลนิธิมิตรมวลเด็ก ๒๕ ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
๖ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ๑๘๗๓ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนอังรีดูนัง แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน 
๗ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ๒๑/๑๓ หมู่บ้านมงคลทรัพย์ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง 

เขตบางเขน 
๘ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ๘๕/๘๓ หมู่ที่ ๑ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
๙ บ้านเด็กหญิงเมอร์ซี่ 

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล 
๓๗๕๗/๑๕ ถนนพระราม ๔ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

๑๐ มูลนิธิเคโวเคียน ๕๙/๓๓ ซอยท่านหญิงพวงรัตน์ประไพ ถนนสุขุมวิท ๒๖ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

๑๑ บ้านคุ้มครองเด็ก ๑ 
มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 

๘๐/๑ ซอยลาดพร้าว ๑๐๖ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง 

๑๒ สหทัยมูลนิธิ ๘๕๐/๓๓ ซอยปรีดีพนมยงค์ ๓๖ สุขุมวิท ๗๑ เขตวัฒนา 
๑๓ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ๖๘๔ หมู่บ้านโชคชัยอนันต์ ๓ ซอยพหลโยธิน ๓๕ 

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตบางเขน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง/หน้า ๖/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน จังหวัด/สถานที่ต้ัง 
  จังหวัดขอนแก่น 

๑๔ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความ 
เมตตา 

๒๓๖/๑ ถนนเทพารักษ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
ขอนแก่น 

๑๕ สถานสงเคราะห์เด็กผู้พิการ 
นักบุญเยราร์ด 

๑๖๔/๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ถนนมะลิวัลย์ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแก่น 

๑๖ สถานสงเคราะห์เด็กโครงการ 
บ้านฉัน 

๒๑๗/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคม ถนนมิตรภาพ 
ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอบ้านแฮด 

  จังหวัดจันทบุร ี
๑๗ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็ก 

พระคุณ 
โรงเรียนวัดสระแก้ว หมู่ที่ ๓ ถนนท่าใหม่ - พระยาตรัง 
ตําบลพลอยแหวน อําเภอท่าใหม่ 

  จังหวัดชลบุรี 
๑๘ สถานสงเคราะห์เด็กพระคริส 

เอื้ออารีอนุสรณ์เพ็กหุย 
๓๘๘/๘ หมู่ที่ ๑ ถนนสุขาภิบาล ๓ ตําบลคลองกิ่ว 
อําเภอบ้านบึง 

๑๙ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กกําพร้า 
บ้านลอเรนโซ 

๙๘ หมู่ที่ ๖ ตําบลกุฎโอ้ง อําเภอพนัสนิคม 

๒๐ สถานสงเคราะห์เด็กเมอร์ซี่ 
เซ็นเตอร์ 

๗/๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ซอยหนองใหญ่ซอย ๘ ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางละมุง 

๒๑ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านรักชีวิต ๓๒๖/๖๖ หมู่ที่ ๘ ถนนสุขุมวิท ตําบลนาเกลือ 
อําเภอบางละมุง 

๒๒ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพระคุณ ๗๗ หมู่ที่ ๒ ถนนชลบุรี - แกลง ตําบลห้างสูง อําเภอ 
หนองใหญ่ 

๒๓ สถานสงเคราะห์เด็กกําพร้าพัทยา ๓๘๔ หมู่ที่ ๖ ถนนสุขุมวิท ตําบลนาเกลือ อําเภอ 
บางละมุง 

๒๔ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านชื่นชีวิต 
ศรีราชา 

๓๒๓/๒ หมู่ที่ ๘ ถนนสุรศักด์ิ ๒ ตําบลศรีราชา 
อําเภอศรีราชา 

๒๕ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กด้อย 
โอกาส พระมหาไถ่ 

๑๒/๕ หมู่ที่ ๗ ซอยเนินพลับหวาน ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางละมุง 

  จังหวัดเชียงราย 
๒๖ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสันติสุข 

คริสเตียน ๒ 
๑๕๕ หมู่ที่ ๓ ตําบลโยนก อําเภอเชียงแสน 

๒๗ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านชีวิตใหม่ ๕๙๑ ถนนเชียงราย - เทิง ตําบลท่าสาย อําเภอเมือง 
เชียงราย 

๒๘ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสันติ 
เวียงป่าเป้า 

๓๔ หมู่ที่ ๖ ซอย ๙ ถนนเชียงราย - เชียงใหม่ ตําบลเวียง 
อําเภอเวียงป่าเป้า 

๒๙ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักเด็ก 
ข่าวดี 

๓๑/๑ หมู่ที่ ๑๗ ถนนแม่อาย - แม่จัน ตําบลป่าตึง 
อําเภอแม่จัน 

๓๐ สถานสงเคราะห์เด็กลาหู่ (บ้านร่วมใจ) ๑๗๕ หมู่ที่ ๑ ตําบลดอยฮาง อําเภอเมืองเชียงราย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน จังหวัด/สถานที่ต้ัง 
๓๑ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กร่วมใจ ๙ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลเวียง อําเภอเวียงป่าเป้า 
๓๒ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพระคุณ 

พันธทรสากล 
๑๔๕ หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่กรณ์ อําเภอเมืองเชียงราย 

๓๓ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเบธเอล ๒๙๑ หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่ยาว อําเภอเมืองเชียงราย 
๓๔ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักเด็กหญิง

อิมมานูเอลฯ เด็กหญิงแม่สาย 
๑๓๐ หมู่ที่ ๕ ซอย ๑๐ ถนนพหลโยธิน ตําบลเอียงฟางคํา 
อําเภอแม่สาย 

๓๕ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเอเดน ๒๐๐ หมู่ที่ ๑๔ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย 
๓๖ สถานสงเคราะห์เด็กคามิลเลียน 

โซเซียลเซ็นเตอร์ เชียงราย 
๑๐๑ หมู่ที่ ๘ ซอย ๓ ถนนเชียงราย - แม่สาย ตําบลท่าสุด 
อําเภอเมืองเชียงราย 

๓๗ สถานสงเคราะห์บ้านสันติสุข 
คริสเตียน ๑ 

๑๙๓ หมู่ที่ ๔ ตําบลนางแล อําเภอเมืองเชียงราย 

๓๘ สถานสงเคราะห์บ้านแม่น้ําแห่งชีวิต ๘๙ หมู่ที่ ๖ ซอย ๓ ถนนโป่งพระบาท ตําบลบ้านดู่ 
อําเภอเมืองเชียงราย 

๓๙ สถานสงเคราะห์บ้านชีวิตใหม่ 
แม่จัน 

๑๘๐ หมู่ที่ ๒ ถนนป่าซาง - ดอยแม่สลอง ตําบลป่าซาง 
อําเภอแม่จัน 

๔๐ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านชีวิตใหม่ 
แม่สรวย 

๑๒๘ หมู่ที่ ๔ ถนนบ้านแม่ยางมินท์เหนือ ตําบลศรีถ้อย 
อําเภอแม่สรวย 

๔๑ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสดุดี ๒๐๘ หมู่ที่ ๒๑ ถนนเด่นห้า - ดงมะดะ ตําบลป่าอ้อ 
ดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย 

๔๒ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพิง ๓๔๒ หมู่ที่ ๓ ถนนเชียงราย - เวียงชัย ตําบลรองเวียง 
อําเภอเมืองเชียงราย 

๔๓ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสันติสุข 
คริสเตียน ๓ 

๑๑๓ หมู่ที่ ๒๓ ถนนเทิง - เชียงคํา ตําบลเวียง อําเภอเทิง 

๔๔ สถานสงเคราะห์เด็กหมู่บ้านเด็ก 
โสสะเชียงรายฯ 

๒๓๖ หมู่ที่ ๕ ตําบลท่าสุด อําเภอเมืองเชียงราย 

๔๕ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านน้ําใจ ๔๕๐/๑ หมู่ที่ ๑๘ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย 
๔๖ สถานสงเคราะห์เด็กพรประเสริฐ ๑๔๔ หมู่ที่ ๔ ตําบลโป่งผา อําเภอแม่สาย 

  จังหวัดเชียงใหม่ 
๔๗ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเมตตา 

เด็กเชียงดาว 
๑๙๔ หมู่ที่ ๘ ตําบลเมืองราย อําเภอเชียงดาว 

๔๘ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตราทร ๑๖๗ หมู่ที่ ๘ ถนนเชียงใหม่ - ฝาง ตําบลเชียงดาว 
อําเภอเชียงดาว 

๔๙ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอิ่มใจ ๒๘๕ หมู่ที่ ๒ ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง 
๕๐ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านศิโยน ๒๘๗ หมู่ที่ ๗ ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย 
๕๑ สถานสงเคราะห์เด็กศูนย์พันธกิจเพื่อ

ชีวิตเด็ก 
๓๑๔ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยงูใน ตําบลสันทราย อําเภอฝาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน จังหวัด/สถานที่ต้ัง 
๕๒ สถานสงเคราะห์เด็กเคอสถาน 

มรกต 
๖๗ หมู่ที่ ๑๒ ถนนแม่มาลัย - ปาย บ้านส้อง ตําบลสบเปิง 
อําเภอแม่แตง 

๕๓ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านฟ้าใส ๑๘๐ หมู่ที่ ๕ ตําบลฮอด อําเภอฮอด 
๕๔ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านกิ่งแก้ว 

วิบูลสันติ เชียงใหม่ 
๗๕ ถนนวัวลาย ตําบลหางดง อําเภอเมืองเชียงใหม่ 

๕๕ สถานสงเคราะห์เด็กพันธกิจ 
บ้านศิลา 

๓๑/๑ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ 

๕๖ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสานฝัน ๑๕๑ หมู่ที่ ๒ ถนนบ่อสร้าง ตําบลแม่ตือ อําเภอสารภี 
๕๗ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอากาเป้ ๒๒๔ หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านฟ้ามุ่ย ตําบลหนองจ๊อม 

อําเภอสันทราย 
๕๘ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอุ่นใจ ๖๓/๔ ซอย ๘ ราษฎร์อุทิศ ตําบลวัดเกตุ อําเภอเมือง 

เชียงใหม่ 
๕๙ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านชื่นชมยินดี ๑๘/๑๑ หมู่ที่ ๒ ถนนห้วยแก้ว ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง

เชียงใหม่ 
๖๐ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสันติ ๒๙ - ๒๒ หมู่ที่ ๒ ซอยศรีสุข ๑ ถนนทุ่ง ตําบลวัดเกตุ 

อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
๖๑ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านร่มไทร ๒๓/๑ หมู่ที่ ๔ ถนนค้นคลอง ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอ 

หางดง 
๖๒ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านรุ้ง ๑๕๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนตัน ตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง 
๖๓ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสานรัก ๙๙/๘๕ ถนนเชียงใหม่ - สะเมิง ตําบลหนองควาย 

อําเภอหางดง 
  จังหวัดนครนายก 

๖๔ สถานสงเคราะห์เด็กหญิง 
บ้านความหวังเมตตา 

๓๐ หมู่ที่ ๓ ตําบลคลองใหญ่ อําเภอองครักษ์ 

  จังหวัดนครปฐม 
๖๕ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านทานตะวัน ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซอยเกียรติร่วมมิตร ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ 

ตําบลกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน 
  จังหวัดนครราชสีมา 

๖๖ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ ๑๐๑/๑ ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน 
  จังหวัดนครสวรรค์ 

๖๗ สถานสงเคราะห์เด็กมูลนิธิ 
แสงสวรรค์สงเคราะห์ 

๑๐๙๓ หมู่ที่ ๑๐ ถนนพหลโยธิน ตําบลนครสวรรค์ตก 
อําเภอเมืองนครสวรรค์ 

  จังหวัดนนทบุรี 
๖๘ สถานสงเคราะห์เด็กมูลนิธิ 

คริสเตียนเพื่อเด็กพิการ 
๑๘/๑๐๗๕ หมู่ที่ ๕ ซอยวัดกู้ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ 
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 

  จังหวัดนราธิวาส 
๖๙ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสุชาดา ๕๑ ถนนทรายทอง ตําบลสุไหงโกลก อําเภอสุไหงโก - ลก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน จังหวัด/สถานที่ต้ัง 
  จังหวัดพะเยา 

๗๐ สถานสงเคราะห์เด็กศูนย์พักพิงใจ ๒๗ หมู่ที่ ๗ ตําบลบ้านถ้ํา อําเภอดอกคําใต้ 
๗๑ สถานสงเคราะห์เด็กหญิง 

บ้านพระพร 
๒๐๖ หมู่ที่ ๑ ตําบลหย่วน อําเภอเชียงคํา 

๗๒ สถานสงเคราะห์เด็กศูนย์เยาวชน 
เพื่อพัฒนาชีวิต 

๔๑๒ หมู่ที่ ๘ ตําบลหย่วน อําเภอเชียงคํา 

๗๓ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านร่มพระคุณ ๔๕ - ๔๖ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลหย่วน อําเภอเชียงคํา 
๗๔ สถานสงเคราะห์เด็กมูลนิธิพัฒนา 

เยาวสตรี ภาคเหนือ 
๑๐๘ หมู่ที่ ๘ ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา 

๗๕ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านร่มเย็น ๖๙/๑ หมู่ที่ ๘ ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา 
  จังหวัดพิษณุโลก 

๗๖ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านร่มพระคุณ ๓๙/๑ ซอยพระลือ ๓ ถนนพระร่วม ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองพิษณุโลก 

  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๗๗ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพรสวรรค์ ๖๒๐ หมู่ที่ ๒ ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองไผ่ 
๗๘ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเบธเลเฮม ๘๕/๑ หมู่ที่ ๑๓ ถนนพระพุทธบาท ตําบลสะเดียว 

อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
๗๙ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความ 

เมตตา 
๑๓๑ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลบ้านกลาง อําเภอหล่มสัก 

  จังหวัดภูเก็ต 
๘๐ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเพื่อชีวิต ๑๐/๑๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต 
๘๑ สถานสงเคราะห์เด็กชาย 

บ้านฟุตบอลเยาวชน 
๑๔๒/๔ - ๕ ถนนบ้านเหรียง หมู่ที่ ๓ ตําบลเทพกระษัตรี 
อําเภอถลาง 

  จังหวัดระยอง 
๘๒ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล 

สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน 
คามิลเลียนโซเซียลเซ็นเตอร์ระยอง 

๑/๑ ซอยคีรี ตําบลห้วยโป่ง อําเภอเมืองระยอง 

  จังหวัดลําพูน 
๘๓ สถานสงเคราะห์เด็กศูนย์พันธกิจ 

สันติภาพ ลําพูน 
๙๔ ถนนรอบเมืองนอก ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน 

  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๘๔ สถานสงเคราะห์เด็กศูนย์พัฒนา 

เครือข่ายเด็กและชุมชน 
๗ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่คะตวน ตําบลสบเมย อําเภอสบเมย 

  จังหวัดเลย 
๘๕ สถานสงเคราะห์เด็กศูนย์สร้างสรรค์

และพัฒนาชีวิตเด็กและเยาวชนบ้าน
เบธาเนีย 

๒๐๖ ซอยเมทาเนีย ถนนศรีสงคราม อําเภอวังสะพุง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน จังหวัด/สถานที่ต้ัง 
  จังหวัดสกลนคร 

๘๖ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านร่มเย็น 
วานรนิวาส 

๖๖ หมู่ที่ ๓ ตําบลวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส 

  จังหวัดสงขลา 
๘๗ สถานสงเคราะห์เด็กหมู่บ้านเด็ก 

โสสะหาดใหญ่ 
๕๘/๖ ถนนกาญจนวานิชย์ ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ่ 

  จังหวัดสุพรรณบุรี 
๘๘ สถานสงเคราะห์เด็กมูลนิธิอนุสรณ์ 

พล.อ.ท.พระยาเฉลิมอากาศ 
๔๒๓ หมู่ที่ ๓ ตําบลสามชุก อําเภอสามชุก 

  จังหวัดสุโขทัย 
๘๙ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านนกขมิ้น ๑๒๕ หมู่ที่ ๕ ตําบลทุ่งเสลี่ยม อําเภอทุ่งเสลี่ยม 

  จังหวัดสตูล 
๙๐ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเอมิเรตส์ ๔๓๐ หมู่ที่ ๒ ตําบลฉลุง อําเภอเมืองสตูล 

  จังหวัดสมุทรปราการ 
๙๑ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่ ๓๙/๑ หมู่ที่ ๕ ตําบลคลองสวน อําเภอบางบ่อ 
๙๒ สถานสงเคราะห์เด็กหมู่บ้านเด็ก 

โสสะแห่งประเทศไทย 
๓๘๓ หมู่ที่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ 

  จังหวัดสมุทรสงคราม 
๙๓ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคุ้มครอง 

เด็ก ๒ 
๒๘ หมู่ที่ ๗ ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา 

๙๔ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคุ้มครอง 
เด็ก ๓ บ้านริมน้ํา 

๕๖ หมู่ที่ ๑ ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา 

  จังหวัดหนองคาย 
๙๕ สถานสงเคราะห์เด็กหมู่บ้านเด็ก 

โสสะเฉลิมนารินทร์ หนองคาย 
๑๘๕ หมู่ที่ ๓ ถนนมิตรภาพ ตําบลโพธ์ิชัย อําเภอเมือง 
หนองคาย 

๙๖ สถานสงเคราะห์เด็กมูลนิธิ 
หนองคายสายสัมพันธ์ 

๙๖๕ ถนนประจักษ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองหนองคาย 

๙๗ สถานสงเคราะห์เด็กมูลนิธิ 
มิตรมวลเด็ก 

๑๑๕๒ ซอยจิตตะปัญญา ถนนประจักษ์ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองหนองคาย 

  จังหวัดหนองบัวลําภู 
๙๘ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคุณแม่ 

เกเรซา 
๑๖๘/๘ - ๑๕ หมู่ที่ ๒ ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง 
หนองบัวลําภู 

๙๙ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเอลีชา ๑๖๑ หมู่ที่ ๓ ถนนอุดร - เมืองเลย ตําบลนาคําไฮ 
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู 

  จังหวัดอ่างทอง 
๑๐๐ สถานสงเคราะห์เด็กวัดสระแก้ว 

จิตเมตตาอารี 
๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตําบลบางเสด็จ อําเภอป่าโมก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน จังหวัด/สถานที่ต้ัง 
๑๐๑ สถานสงเคราะห์เด็กวัดโบสถ์ 

วรดิตถ์จิตกรุณา 
๒๑๐/ค ตําบลป่าโมก อําเภอป่าโมก 

  จังหวัดอุดรธานี 
๑๐๒ สถานสงเคราะห์เด็กศูนย์เยาวชน 

มุสลิม อุดรธานี 
๑๗๕ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหมื่นข้าว ตําบลโนนสูง 
อําเภอเมืองอุดรธานี 

  จังหวัดอุบลราชธานี 
๑๐๓ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพระพร ๑๘๐ หมู่ที่ ๔ ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ 
๑๐๔ สถานสงเคราะห์เด็กกําพร้าอีสาน ๒๔๘ หมู่ที่ ๒ ถนนแจ้งสนิท ตําบลแจระแม อําเภอเมือง 

อุบลราชธานี 
๑๐๕ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพิง ๒๙๗/๘ หมู่ที่ ๒ ถนนเจตวัน ตําบลเมืองเดช อําเภอ 

เดชอุดม 
  จังหวัดอํานาจเจริญ 

๑๐๖ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพรแดนสรวง ๓๐ หมู่ที่ ๔ ถนนชยางกูร ตําบลโนนหนามแท่ง 
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 

๑๐๗ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านซามูเอล ๑๔๒ หมู่ที่ ๒ ถนนชยางกูร ตําบลโนนหนามแท่ง 
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักด์ิ/ผู้จัดทํา 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

 
ปริญสินีย์/ปรบัปรุง 

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 


