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เครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชน
และรายนามองค์กรทีเ่ ข้าร่วมคัดค้าน
“ร่างพระราชบัญญัตกิ ารดาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากาไร พ.ศ...”

เครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชน เป็ นการรวมตัวกันของเครือข่ายองค์กรภาค
ประชาสัง คมด้านต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายองค์กรผู้สูง อายุ เครือข่ายองค์กรคนพิการ เครือข่ายด้านเด็กและ
ครอบครัว เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายองค์กรผูห้ ญิง เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ เครือข่ายองค์กร
ผูบ้ ริโภค เครือข่ายชุมชนเมือง/สลัมสี่ภาค เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายแรงงานในระบบ เครือข่าย
ด้านสุขภาพ เครือข่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน/ความมั่นคงทางอาหาร เครือข่าย
ด้านชาติพันธุ์และชนเผ่าพืน้ เมือง เครือข่ายสิทธิ มนุษยชน/ประชาธิ ปไตย เครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายนักวิชาการด้านสังคม และคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนา
เอกชน (กป.อพช) จานวน 1,867 องค์กร ที่เข้าร่วมการคัดค้าน “ร่างพระราชบัญญัติการดาเนินกิจกรรมของ
องค์กรไม่แสวงหากาไร พ.ศ...” ดังรายชื่อแนบท้ายนี ้
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กลุม่ Impluse Bangkok
กลุม่ M โกศัยนคร จังหวัดแพร่
กลุม่ M ลีร้ กั สุขภาพ จังหวัดลาพูน
กลุม่ Non-Binary Thailand
กลุม่ เกษตรผักปลอดภัยบ้านดอนขุนห้วย ตาบลดอนขุนห้วย อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
กลุม่ เกษตรพอเพียงตาบลเขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
กลุม่ เขลางค์เพื่อการพัฒนา
กลุม่ คนงานหญิงเพื่อความยุติธรรม
กลุม่ คนงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลภาคใต้ (SSWG)
กลุม่ คนพิการพัฒนาชลบุรี
กลุม่ คนรักษ์บา้ นเกิดบาเหน็จณรงค์
กลุม่ คนรักสุขภาพเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
กลุม่ คนรักสุขภาพบ้านเขาใหญ่
กลุม่ คนรักองครักษ์ จังหวัดนครนายก
กลุม่ คนสามวัย สานสายใยสุขภาพ อ.ปง จ.พะเยา
กลุม่ คนเหล่าไฮงามไม่เอาเหมืองแร่ ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
กลุม่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภคภาคประชาชนอาเภอหนองบุญมาก
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กลุม่ คุม้ ครองสิทธิประชาชนปากช่อง
กลุม่ คุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภค อาเภอดาเนินสะดวก-บางแพ จ.ราชบุรี
กลุม่ คุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภค อาเภอโพธาราม-บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
กลุม่ คุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคตาบลโคกขาม จ.สมุทรสาคร
กลุม่ คุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคตาบลบางกระเจ้า จ.สมุทรสาคร
กลุม่ คุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคตาบลบ้านเกาะ จ.สมุทรสาคร
กลุม่ คุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคตาบลบ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร
กลุม่ คุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคตาบลสวนหลวง จ.สมุทรสาคร
กลุม่ เครือข่ายองค์กรผูบ้ ริโภค ตาบลคลองอูต่ ะเภา อ.หาดใหญ่
กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด 6 หมูบ่ า้ น ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
กลุม่ ชาวัง 5
กลุม่ ดอกคูณเสียงแคน
กลุม่ ดีอีหลี อีสานบ้านเฮา
กลุม่ เด็กและเยาวชนตาบลด่านช้าง
กลุม่ เด็กและเยาวชนหนองเม็ก
กลุม่ ทาทาง
กลุม่ ธนาคารขยะบ้านนากระแสน ตาบลไร่โคก อาเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี
กลุม่ นันทนาการไร่เพนียด ตาบลบ้านหม้อ อาเภอเมือง จ.เพชรบุรี
กลุม่ นิเวศวัฒนธรรมศึกษา
กลุม่ บานบุรี
กลุม่ ใบไม้
กลุม่ ผูใ้ ช้แรงงานสระบุรแี ละใกล้เคียง
กลุม่ ผูส้ งู อายุ ตาบลคลองตาคต จ.ราชบุรี
กลุม่ ผูส้ งู อายุออกกาลังกายบ้านประตูชยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุม่ พงหลีแป จังหวัดนราธิวาส
กลุม่ พะยูนศรีตรัง
กลุม่ เพื่อนนา้ พอง
กลุม่ เพื่อนผูบ้ ริโภคสีคิว้
กลุม่ เพื่อนเมืองพล
กลุม่ เพื่อนหนองสองห้อง
กลุม่ เพื่อผูบ้ ริโภคสูงเนิน (สพส.)
กลุม่ เพื่อผูบ้ ริโภคอาเภอเมืองโคราช
กลุม่ มิตรสัมพันธ์
กลุม่ แม่บา้ นศูนย์รวมพัฒนาชุมชน
กลุม่ ไม้ขีดไฟ
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กลุม่ ยกระดับสินค้าชุมชน
กลุม่ ยังยิม้
กลุม่ เยาวชนโชคชัยหัวใจยิม้ ยิม้
กลุม่ เยาวชนตาบลทากาศ จังหวัดลาพูน
กลุม่ เยาวชนบ้านโนนส่วย
กลุม่ เยาวชนรักแม่กลอง
กลุม่ เยาวชนลูกหมากเชแนล
กลุม่ เยาวชนศรีขรภูมิ อาเภอศรีขรภูมิ จ.สุรนิ ทร์
กลุม่ เยาวชนอาสารถม้าลาปาง
กลุม่ รวมนา้ ใจ
กลุม่ รักจังสตูล
กลุม่ รักษ์เขาใหญ่
กลุม่ รักษ์นา้ ซับคาป่ าหลาย ต.คาป่ าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
กลุม่ รักษ์บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุม่ รักษ์บา้ นแหง ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลาปาง
กลุม่ รักษ์ลาคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
กลุม่ รักษ์อาเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
กลุม่ รุง้ อรุณองค์กรสาธารณะประโยชน์ จังหวัดลาปางค์
กลุม่ แรงงานหญิงเพื่อความยุติธรรม
กลุม่ โรงนา้ ชา
กลุม่ ลูกมะปราง สระบุรี
กลุม่ วิจยั นโยบายสาธารณะ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียง ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองเหน่อบางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียท์ งุ่ ทองยั่งยืน อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียแ์ ปลงใหญ่บอ่ สุพรรณ อ.สองพีน่ อ้ ง จ.สุพรรณบุรี
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวตั ิขยะสุพรรณบุรี
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรเพื่อการเกษตร ตาบลเขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนรักษ์พลังงานชุมชนพอเพียง ตาบลเขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนแสงสว่างออร์แกนิค อ.ศรีประจันทร์ จ.สุพรรณบุรี
กลุม่ ศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Watch)
กลุม่ ศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA WATCH)
กลุม่ ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะโกล่าง จ.ราชบุรี
กลุม่ ส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)
กลุม่ สวัสดิการตาบลไร่สม้ อาเภอเมือง จ.เพชรบุรี
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กลุม่ สหภาพแรงงานปู่ เจ้าสมิงพรายและใกล้เคียง
กลุม่ สหภาพแรงงานภาคตะวันออก พืน้ ที่แหลมฉบัง
กลุม่ สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่
กลุม่ สัจจะบุญวันละบาทกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตาบลสวนป่ าน
กลุม่ สันป่ าตอง – แม่วางเสวนา
กลุม่ สานฝันเยาวชนสตูล
กลุม่ สายธารนา้ ใจตาบลหนองหล่ม อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
กลุม่ สูช่ ีวิตใหม่ อาเภอจุน
กลุม่ อนุรกั ษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลาภู
กลุม่ อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมลาหูล่ มุ่ นา้ แม่ต๋าแม่นา้ ขุน่
กลุม่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมสนามชัย-บ้านแป้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุม่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมอ่างลาพอกและโบราณสถาน อ.ศรีขรภูมิ
กลุม่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมอุดรธานี
กลุม่ ออกกาลังกาย ตาบลเวียงคอย จ.เพชรบุรี
กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนกุโบร์ จังหวัดสงขลา
กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนเขารูปช้าง (อิสระ) จังหวัดสงขลา
กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนเขารูปช้าง โซน 2
กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนเขารูปช้างโซน 1
กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนคลองมวน
กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนควนดินแดง
กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนทางล้อ
กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนเทียนทะเลพัฒนา
กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนบ่อบัว
กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนบ่อสีเสียด
กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนประชาอุทิศ 90
กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนฟ้าใหม่รว่ มใจพัฒนา
กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนริมทางรถไฟหลังวัดช่องลม-หลังฉาง
กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนลาภูรา
กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนสะพานยาว
กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนสะพานร่วมพูนผล 1
กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนสะพานร่วมพูนผล 2
กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนหนองยวน 2
กลุม่ ออมทรัพย์ซาเล้งชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่
กลุม่ ออมทรัพย์บา้ นริมเล
กลุม่ ออมทรัพย์บา้ นไร่กล้วย ตาบลต้นมะม่วง อาเภอเมือง จ.เพชรบุรี
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กลุม่ ออมทรัพย์อลั อามานะห์ บ้านบางโรง จ.ภูเก็ต
กลุม่ อาสาต้านโควิดชุมชนแจ่มจันทร์ กทม.
กลุม่ อาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชนและการคุม้ ครองสิทธิ (VCAP)
กลุม่ ฮ่วมใจ๋หล่ายดอย จังหวัดลาพูน
กลุม่ ฮักภูซาง
กลุม่ ฮักแม่นา้ เลย
กองทุนที่ดินที่อยูอ่ าศัยทุง่ หลวง จ.ราชบุรี
กองทุนบทบาทสตรีบา้ นคา จ.ราชบุรี
กองทุนแม่ของแผ่นดินโครงการสวัสดิการชุมชนตาบลดอนคา อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสวัสดิการชุมชนตาบลจระเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
กองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลกมลา จ.ภูเก็ต
กองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลเกาะแก้ว จ.ภูเก็ต
กองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลเชิงทะเล จ.ภูเก็ต
กองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลเทพกระษัตรี จ.ภูเก็ต
กองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลไม้ขาว จ.ภูเก็ต
กองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลสาคู จ.ภูเก็ต
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลกฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลโคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลแจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลดอนเจดีย ์ อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลต้นตาล อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลทะเลบก อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลทุง่ คลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลทุง่ คอก อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลนิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบางพลับ อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
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กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบ้านกุ่ม อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลป่ าสะแกวังศรีราช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลพลับพลาไชย อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลมดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลมะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลมาบแค
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลรัว้ ใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลไร่รถ อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลลานตากฟ้า
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลวังนา้ ซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลวังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลวังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลวังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลวัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลวัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลศรีสาราญ อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสระกระโจม อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหนองบ่อ อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลองค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลกะรน จ.ภูเก็ต
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลฉลอง จ.ภูเก็ต
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กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลเชิงทะเลจ.ภูเก็ต
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลดอนเจดีย ์ อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลท้าวอูท่ อง อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลท่าเสด็จ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลเทพกระษัตรี จ.ภูเก็ต
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลบ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลบ้านแหลมพัฒนา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลปากนา้ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลป่ าคลอก จ.ภูเก็ต
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลรัษฎา จ.ภูเก็ต
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลราไวย์ จ.ภูเก็ต
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลวิชิต จ.ภูเก็ต
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลศรีสนุ ทร จ.ภูเก็ต
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลหนองกระทุม่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลห้วยวังทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองกะทู้ จ.ภูเก็ต
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองป่ าตอง จ.ภูเก็ต
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนสวัสดิการชุมชนโพธิ์พระยาร่วมใจ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนออมบุญวันละบาทสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลอูท่ อง อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (P MOVE)
ขบวนประชาชน 5 ภาค
ขบวนผูห้ ญิงปฏิรูปประเทศไทย (We Move)
ขบวนองค์กรชุมชนฅนอานาจเจริญ
ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรนิ ทร์
คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนชายที่มีความหลากหลายทางเพศ (M-CAB)
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช)
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ
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คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน
คณะกรรมการประสานองค์กรพัฒนาเอกดชนภาคเหนือล่าง – กลาง
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)
คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
คณะกรรมการฯ เอดส์ตาบลแม่ยางฮ่อ
คณะทางานส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการพัฒนา จังหวัดพะเยา
ครอบครัวยิม้ จังหวัดสุรนิ ทร์
คริสตจักรแห่งความหวัง จ.กาญจนบุรี
เครือข่าย 304 กินได้
เครือข่าย PHA จังหวัดแพร่
เครือข่าย เขียว สวย หอม
เครือข่ายกลุม่ เกษตรกรทานาวังพัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครือข่ายเกษตรอินดีจ้ งั หวัดสุพรรณบุรี
เครือข่ายกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อนหญิงชุมชนสะพานสูง กทม.
เครือข่ายกะเหรีย่ งเพื่อวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม (KNCE)
เครือข่ายการจัดการนา้ ชุมชนลุม่ นา้ พอง
เครือข่ายการจัดการลุม่ นา้ ชุมชนลุม่ นา้ โขง
เครือข่ายการศึกษาทางเลือก
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก 4 ภาค
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา
เครือข่ายเกษตรทางเลือกภาคอีสาน
เครือข่ายเกษตรอินทรียว์ ิถีเมืองลุง
เครือข่ายเขาใหญ่ดีจงั
เครือข่ายคนจนเมือง จ.ตรัง
เครือข่ายความมั่นคงทางอาหารของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
เครือข่ายคุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคตาบลทุง่ หลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง
เครือข่ายจัดการสิง่ แวดล้อมบนพืน้ ที่สงู
เครือข่ายจิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อน
เครือข่ายชนเผ่าพืน้ เมืองแห่งประเทศไทย (คชท.)
เครือข่ายชวนพ่อบ้านเลิกบุหรีบ่ างขุนเทียน
เครือข่ายชาติพนั ธุเ์ ทือกเขาเพชรบูรณ์
เครือข่ายชาวบ้านอนุรกั ษ์แก่งละว้า
เครือข่ายชุมชนก้าวหน้า
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เครือข่ายชุมชนน่าอยูพ่ ทั ลุง
เครือข่ายชุมชนพระราม 3
เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
เครือข่ายเด็กรุน่ ใหม่ไม่พนัน
เครือข่ายช้างป่ าต้นสุพรรณบุรี
เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพืน้ เมือง (TKN)
เครือข่ายตระกูลม้งในประเทศไทย
เครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
เครือข่ายทรัพยากรจังหวัดน่าน
เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดชลบุรี
เครือข่ายที่ดินจังหวัดแพร่
เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน
เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนภาคใต้
เครือข่ายนักสือ่ สารแรงงาน
เครือข่ายปกป้องเด็กชายแดนใต้
เครือข่ายปฏิบตั ิการด้านแรงงานข้ามชาติ
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
เครือข่ายประชาชนคุม้ ครองสิทธิตาบลท่าเสา
เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
เครือข่ายประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของแร่
เครือข่ายประชาชนศึกษาและติดตามปั ญหาขยะ
เครือข่ายประมงพืน้ บ้านจังหวัดชลบุรี
เครือข่ายประสานงานองค์กรชุมชน จ.นครสวรรค์
เครือข่ายป่ าชุมชน จ.อานาจเจริญ
เครือข่ายป่ าไม้ภาคพลเมืองสุรนิ ทร์
เครือข่ายผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่จงั หวัดเลย
เครือข่ายผูต้ ิดเชือ้ HIV จ.กาญจนบุรี
เครือข่ายผูต้ ิดเชือ้ จังหวัดพะเยา
เครือข่ายผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลาปาง
เครือข่ายผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลาพูน
เครือข่ายผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ อาเภอดอยหล่อ
เครือข่ายผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์จงั หวัดเชียงใหม่
เครือข่ายผูบ้ ริโภค จังหวัดกระบี่
เครือข่ายผูบ้ ริโภค ตาบลรูสะมิแล
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เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา
เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภอคลองท่อม จ.กระบี่
เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา
เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภอควนเนียง จ.สงขลา
เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภอโคกโพธิ์ จ.ปั ตตานี
เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภอเทพา จ.สงขลา
เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภอนาหม่อม จ.สงขลา
เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภอบางกล่า จ.สงขลา
เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภอปะนาเระ จ.ปั ตตานี
เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภอเมือง จ.กระบี่
เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภอยะรัง จ.ปั ตตานี
เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภอระโนด จ.สงขลา
เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภอรัตภูมิ จ.สงขลา
เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภอลาทับ จ.กระบี่
เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภอสทิงพระ จ.สงขลา
เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภอสะเดา จ.สงขลา
เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภอสิงหนคร จ.สงขลา
เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภอหนองจิก จ.ปั ตตานี
เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภอเหนือคลอง จ.กระบี่
เครือข่ายผูบ้ ริโภค อาเภออ่าวลึก จ.กระบี่
เครือข่ายผูบ้ ริโภคจังหวัดภูเก็ต
เครือข่ายผูบ้ ริโภคจังหวัดยโสธร
เครือข่ายผูบ้ ริโภคตอหลัง
เครือข่ายผูบ้ ริโภคตาบลตะลุโบะ
เครือข่ายผูบ้ ริโภคตาบลประจัน
เครือข่ายผูบ้ ริโภคตาบลปุยคุ
เครือข่ายผูบ้ ริโภคตาบลยะรัง
เครือข่ายผูบ้ ริโภคปะกาฮารัง
เครือข่ายผูบ้ ริโภคอาเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต
เครือข่ายผูบ้ ริโภคอาเภอถลาง จ.ภูเก็ต
เครือข่ายผูบ้ ริโภคอาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
เครือข่ายผูบ้ ริโภคอาเภอพุนพิน
เครือข่ายผูบ้ ริโภคอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
เครือข่ายผูบ้ ริโภคอาเภอเมืองปั ตตานี
เครือข่ายผูบ้ ริโภคอาเภอเมืองภูเก็ต
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เครือข่ายผูบ้ ริโภคอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เครือข่ายผูไ้ ร้สทิ ธิ์
เครือข่ายผูส้ งู อายุอาเภอโนนสัง
เครือข่ายผูห้ ญิงเทือกเขาเพชรบูรณ์
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพประเทศไทย
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพภาคกลาง จังหวัดนครนายก
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพภาคกลาง จังหวัดลพบุรี
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพภาคกลาง จังหวัดสิงห์บรุ ี
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพภาคกลาง จังหวัดอ่างทอง
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพภาคตะวันตก จังหวัดสมุทรสาคร
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพภาคเหนือดอนล่าง จังหวัดชัยนาท
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพภาคเหนือดอนล่าง จังหวัดอุทยั ธานี
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพภาคเหนือตอนบน จังหวัดพะเยา
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพภาคอีสาน จังหวัดมหาสารคาม
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพภาคอีสาน จังหวัดมุกดาหาร
เครือข่ายผูห้ ญิงเพื่อสุขภาพภาคอีสาน จังหวัดศรีสะเกษ
เครือข่ายผูห้ ญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้
เครือข่ายผูห้ ญิงรักษ์สขุ ภาพ ตาบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา
เครือข่ายเฝ้าระวังกลยุทธ์ธุรกิจสุรา
เครือข่ายพลังผูส้ งู วัย
เครือข่ายพลังสังคม จ.กาญจนบุรี
เครือข่ายพะเยาเพื่อการพัฒนา
เครือข่ายพัทลุงยิม้
เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลีย่ นตะวันออก
เครือข่ายเพื่อนหญิงนนท์
เครือข่ายเพื่อนหญิงล้านนา
เครือข่ายเพื่อนหญิงล้านนาจังตาก
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เครือข่ายเพื่อนหญิงล้านนาจังลาพูน
เครือข่ายเพื่อนหญิงล้านนาจังหวัดเชียงราย
เครือข่ายเพื่อนหญิงล้านนาจังหวัดพิษณุโลก
เครือข่ายเพื่อนหญิงล้านนาจังหวัดแพร่
เครือข่ายเพื่อนหญิงล้านนาจังหวัดลาปาง
เครือข่ายเพื่อนหญิงล้านนาจังหวัดสุโขทัย
เครือข่ายเพื่อนหญิงล้านนาจังหวัดอุตรดิตถ์
เครือข่ายเพื่อนหญิงลุม่ นา้ เจ้าพระยา
เครือข่ายภาคประชาชน ปปส. กทม.
เครือข่ายแม่หญิงล้านนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เครือข่ายแม่หญิงสุขภาวะจังหวัดอุบล
เครือข่ายแม่หญิงสุขภาวะเชียงใหม่
เครือข่ายแม่หญิงสุขภาวะน่าน
เครือข่ายแม่หญิงอีสาน
เครือข่ายเยาวชน south youth ranger
เครือข่ายเยาวชน young phitsanulok forum
เครือข่ายเยาวชนเทือกเขาเพชรบูรณ์
เครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าภาคตะวันตก
เครือข่ายเยาวชนปราจีนรักษ์บา้ นเกิด
เครือข่ายเยาวชนลดปั จจัยเสีย่ ง
เครือข่ายเยาวชนลดปั จจัยเสีย่ งภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายรณรงค์ปอ้ งกันภัยแอลกอฮอล์
เครือข่ายรถไฟสายใต้-ตะวันตก
เครือข่ายรวมมิตรบางปะกง
เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็ นธรรม
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น
เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายแรงงานนอกระบบตาบลดอยงาม
เครือข่ายแรงงานนอกระบบตาบลแม่ลาว พะเยา
เครือข่ายละว้าเพื่อวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
เครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย
เครือข่ายลุม่ นา้ ชีตอนกลาง
เครือข่ายลุม่ นา้ ปราจีนบุรี
เครือข่ายลุม่ นา้ มูล
เครือข่ายลุม่ นา้ แม่จอก-แม่เลา
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เครือข่ายลุม่ นา้ แม่ต๋าแม่นา้ ขุน่
เครือข่ายลุม่ นา้ แม่เตีย้ ะแม่แตะตอนบน
เครือข่ายลุม่ นา้ แม่แปะ
เครือข่ายลุม่ นา้ แม่ยะ-แม่ปอน
เครือข่ายวัฒนธรรมดาราอางในประเทศไทย
เครือข่ายวัฒนธรรรมลาหูใ่ นประเทศไทย
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย ์ ตาบลพุทไธสง
เครือข่ายศรีสะเกษติดยิม้
เครือข่ายสตรี 4 ภาค
เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย (คสช.)
เครือข่ายสตรีพิการจังหวัดแพร่
เครือข่ายสตรีภกู ามยาว
เครือข่ายสถานะบุคคล
เครือข่ายสภาพลเมืองจังหวัดชลบุรี
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.อานาจเจริญ
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตาบล ภาคใต้
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตาบลจังหวัดชลบุรี
เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน
เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายสลัม 4 ภาค
เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดอานาจเจริญ
เครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและสถาบันการเงิน (BFUN)
เครือข่ายสิง่ แวดล้อมภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก
เครือข่ายสิง่ แวดล้อมม้งเข็กน้อย
เครือข่ายสิง่ แวดล้อมเมืองวังสะพุง
เครือข่ายสือ่ ชนเผ่าพืน้ เมือง
เครือข่ายสือ่ มวลชนจังหวัดหนองบัวลาภู
เครือข่ายสือ่ สร้างสรรค์เพื่อการขับเคลือ่ นสังคม
เครือข่ายสุขภาพชาติพนั ธุบ์ นพืน้ ที่สงู (คชส.)
เครือข่ายสุขภาพและโอกาส (HON)
เครือข่ายสุขภาวะคอหงส์จงั หวัดสงขลา
เครือข่ายสุขภาวะด้านแรงงาน
เครือข่ายหมอยาพืน้ บ้านจังหวัดเลย
เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดสงขลา
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เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดนครปฐม
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดกาแพงเพชร
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชัยนาท
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตาก
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครสวรรค์
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพิษณุโลก
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบุรี
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดราชบุรี
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสงคราม
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุโขทัย
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุตรดิตถ์
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุทยั ธานี
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าอีสานตอนล่าง
เครือข่ายองค์กรชุมชน จ.ตาก
เครือข่ายองค์กรชุมชน จ.สุโขทัย
เครือข่ายองค์กรชุมชนอาเภอจอมทอง
เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG)
เครือข่ายองค์กรผูบ้ ริโภค อาเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา
เครือข่ายองค์กรผูบ้ ริโภค อาเภอหาดใหญ่
เครือข่ายองค์กรผูบ้ ริโภคภาคใต้
เครือข่ายองค์กรพิทกั ษ์สทิ ธิเด็กและการปกป้องคุม้ ครองเด็กภาคเหนือ
เครือข่ายอนุรกั ษ์ตน้ นา้ ป่ าสัก
เครือข่ายอนุรกั ษ์ตน้ นา้ พอง
เครือข่ายอนุรกั ษ์ตน้ นา้ พุง
เครือข่ายอนุรกั ษ์ตน้ นา้ หมัน
เครือข่ายอนุรกั ษ์ป่าหัวไร่ปลายนา จังหวัดหนองบัวลาภู
เครือข่ายอาข่าลุม่ นา้ โขง
เครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ นจังหวัดจันทบุรี
เครือข่ายอาหารปลอดภัยเชียงใหม่
เครือข่ายฮักแพงแปงบ้านจังหวัดหนองคาย
โครงการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่
โครงการทามมูน
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โครงการบ้านพิทกั ษ์และคุม้ ครองสิทธิเด็กชนเผ่าลุม่ นา้ โขง
โครงการบ้านรวมใจ
โครงการปฏิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดพิจิตร
โครงการพัฒนาพืน้ ที่สงู (UHDP)
โครงการเพื่อผูส้ งู อายุ – forOldy
โครงการวิจยั ท้องถิ่น จ.สุรนิ ทร์
โครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (LDP)
โครงการอาหารปั นรัก
ไคลเมทวอทช์ไทยแลนด์ Climate Watch Thailand
ชมรม pl e-sports
ชมรมกีฬายิงปื นคนพิการจังหวัดชลบุรี
ชมรมโกลบอลแคมปั สเชียงใหม่
ชมรมคนไทยไม่ทงิ ้ กัน
ชมรมคนพิการ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ชมรมคนพิการงานศิลป์
ชมรมคนพิการตาบลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชมรมคนพิการตาบลนาม่วง จังหวัดอุดรธานี
ชมรมคนพิการตาบลสนามชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชมรมคนพิการตาบลเหล่าหลวง จังหวัดอุดรธานี
ชมรมคนพิการพลูตาหลวงพัฒนา
ชมรมคนรักบ้านหาด ตาบลบ้านหาด อาเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี
ชมรมจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพชุมชนคนบ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ชมรมใจเขาใจเรา
ชมรมชาวประมงพืน้ บ้านจังหวัดสตูล
ชมรมไชยปราการยิม้ สู้
ชมรมผูบ้ ริโภคอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่
ชมรมผูส้ งู วัยรักสุขภาพบ้านระหารน้อย ตาบลตาหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
ชมรมผูส้ งู อายุตาบลหนองหล่ม อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
ชมรมผูส้ งู อายุบา้ นใหม่
ชมรมผูส้ งู อายุศนู ย์เวชปฏิบตั ิครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชมรมเพื่อนใจดอกคาใต้
ชมรมเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลฝาง
ชมรมเมฆขาว รพ.นครนายก เครือข่ายผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ จังหวัดนครนายก
ชมรมเมล็ดพันธุบ์ นั เทิง
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ชมรมร่วมใจอาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ชมรมเรารักสองล้อนครปฐม
ชมรมส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองจิก จ.เพชรบุรี
ชมรมสตรีพิการพระนครศรีอยุธยา
ชมรมสือ่ เพื่อนคนพิการ
ชมรมสุขภาพบ้านพร้อมใจพัฒนาตาบลสระพัง อาเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี
ชมรมสูข่ วัญดอยหลวงเชียงดาว
ชมรมอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผูห้ ญิงชนบท
ชมรมอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ น (ช.อ.บ.) เขตเมืองเชียงใหม่
ชมรมอิ่มอุน่ อคาเดมี่
ตลาดนัดสีเขียวจังหวัดบุรรี มั ย์
ธนาคารขยะรีไซเคิล จ.ราชบุรี
บางกอก เรนโบว์ (Bangkok Rainbow)
บ้านพักใจอุดรธานี
บ้านไร่อทุ ยั ยิม้ 4
ประชาคมงดเหล้า จังหวัดสิงห์บรุ ี
ประชาคมงดเหล้าจังหวัดนนทบุรี
ประชาคมงดเหล้าจังหวัดปทุมธานี
ประชาคมงดเหล้าจังหวัดราชบุรี
ประชาคมงดเหล้าจังหวัดอ่างทอง
ผูส้ งู อายุบา้ นห้วยตะลุงหมูท่ ี่ 6
แผนงานสุขภาวะผูห้ ญิงและความเป็ นธรรมทางเพศ
เฟมินิสต์ฟฟู ู
ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึน้ ได้ (Transportation for All : T4A)
มหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ม่อนแสงดาววิชชาลัย เชียงราย
มูลนิธิกองทุนไทย
มูลนิธิกะเหรีย่ งเพื่อการพัฒนาและบริการ (KDSF)
มูลนิธิกะเหรีย่ งเพื่อวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
มูลนิธิการเรียนรูแ้ ละพัฒนาประชาสังคม
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
มูลนิธิขวัญชุมชน
มูลนิธิขา้ วขวัญ
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
มูลนิธิขอบฟ้ากว้างเพื่อเด็กออทิสติก
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มูลนิธิคนตัวดี
มูลนิธิคนเพียงไพร
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม
มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)
มูลนิธิชนเผ่าพืน้ เมืองเพื่อการศึกษาและสิง่ แวดล้อม (IPF)
มูลนิธิชีวิตไท
มูลนิธิชีววิถี
มูลนิธิชมุ ชนเกษตรนิเวศน์
มูลนิธิชมุ ชนท้องถิ่นพัฒนา
มูลนิธิชมุ ชนอีสาน
มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก
มูลนิธิซิสเตอร์ (SISTERS Pattaya)
มูลนิธิดวงประทีป
มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว
มูลนิธิเดอะพอสโฮมเซ็นเตอร์
มูลนิธิไทยลาหู่
มูลนิธิไทยอาทร
มูลนิธินิติธรรมสิง่ แวดล้อม
มูลนิธิบา้ นสบาย
มูลนิธิบรู ณะนิเวศ
มูลนิธิบรู ณะนิเวศ
มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
มูลนิธิผหู้ ญิง
มูลนิธิผหู้ ญิงที่อยูร่ ว่ มกับเอชไอวี
มูลนิธิพระไตรปิ ฎกเพื่อประชาชน
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
มูลนิธิพฒ
ั นาการแพทย์แผนไทย
มูลนิธิพฒ
ั นาเครือข่ายสุขภาพ (HealthNet)
มูลนิธิพฒ
ั นาเครือข่ายสุขภาพ สานักงานภาคเหนือ
มูลนิธิพฒ
ั นาชนกลุม่ น้อยและชาติพนั ธุ์ (พชช.)
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มูลนิธิพฒ
ั นาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.)
มูลนิธิพฒ
ั นาที่อยูอ่ าศัย
มูลนิธิพฒ
ั นาภาคเหนือ
มูลนิธิพฒ
ั นาศักยภาพชุมชน
มูลนิธิพฒ
ั นาอีสาน
มูลนิธิพนั ธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา)
มูลนิธิพิทกั ษ์สตรี
มูลนิธิพิทกั ษ์สตรีและเด็ก
มูลนิธิเพื่อกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (TGA)
มูลนิธิเพื่อการเข้าใจเด็ก (FOCUS)
มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการนา้ แบบบูรณาการ (ประเทศไทย)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน (ภาคเหนือ)
มูลนิธิพฒ
ั นาภาคเหนือ
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING)
มูลนิธิเพื่อนหญิง
มูลนิธิเพื่อผูบ้ ริโภค
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน
มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
มูลนิธิภาคใต้สเี ขียว
มูลนิธิภมู ิปัญญาชนเผ่าพืน้ เมืองพืน้ ที่สงู (IKAP)
มูลนิธิภมู ิปัญญาชาติพนั ธุ์ (WISE)
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน (มรพ.)
มูลนิธิรว่ มมิตรไทย-พม่า
มูลนิธิรกั ษ์เด็ก
มูลนิธิรกั ษ์ไทย
มูลนิธิวนเกษตรผูใ้ หญ่วิบลู ย์เข็มเฉลิม
มูลนิธิวิถีสขุ
มูลนิธิศกั ยภาพชุมชน
มูลนิธิศนู ย์ขอ้ มูลชุมชน
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มูลนิธิศนู ย์คมุ้ ครองสิทธิดา้ นเอดส์ (FAR)
มูลนิธิศนู ย์ประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดระยอง
มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชมุ ชนเพื่อการพัฒนา (MEDF)
มูลนิธิสง่ เสริมความเสมอภาคทางสังคม
มูลนิธิสง่ เสริมทรัพยากรมนุษย์เพือ่ พัฒนาชุมชน
มูลนิธิสง่ เสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
มูลนิธิสมาพันธ์แรงงานงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (มธ.สรส.)
มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
มูลนิธิสนั ติภาพและวัฒนธรรม
มูลนิธิสนั ติวิถี
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
มูลนิธิสายสัมพันธ์
มูลนิธิสขุ ภาพไทย
มูลนิธิสวุ รรณนิมิต
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
มูลนิธิอนั ดามัน
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
มูลนิธิอวิ ้ เมี่ยนไทย
มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย
มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ (Empower)
มูลนิธิเอ็มเฟรนด์ อุดรธานี
มูลนิธิแอ็พคอม (APCOM)
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียต์ าบลห้วยทราย
วิสาหากิจชุมชน จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชน สาขาวิชานิตศิ าสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์การเรียนเกษตรปลอดภัยตาบลคลองนกกระทุง อาเภอบางเลน
ศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรปลอดภัยตาบลงิว้ ราย อาเภอนครชัยศรี
ศูนย์การเรียนไร่สม้ วิทยา มูลนิธิกระจกเงา
ศูนย์แก้ไขปั ญหาการบริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
ศูนย์คมุ้ ครองผูบ้ ริโภคจังหวัดเชียงราย
ศูนย์คมุ้ ครองผูบ้ ริโภคภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์คมุ้ ครองผูบ้ ริโภคอาเภอคีรรี ฐั นิคม
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ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภค จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภค จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภค จังหวัดราชบุรี
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภค จังหวัดอ่างทอง
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภค จังหวัดนครปฐม
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคกาญจนบุรี
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคจังหวัดพะเยา
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคจังหวัดแพร่
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคจังหวัดลาพูน
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคจังหวัดสมุทรสาคร
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคจังหวัดสระบุรี
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคตาบลทุง่ ทอง
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิ์ผบู้ ริโภคตาบลปากแพรก จ.กาญจนบุรี
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคตาบลหนองโรง
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคประชาชนจังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคประชาชนตาบลต้นมะม่วง อาเภอเมือง จ.เพชรบุรี
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคประชาชนตาบลท่าแร้งออก อาเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคประชาชนตาบลบ้านหม้อ อาเภอเมือง จ.เพชรบุรี
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคอาเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคอาเภอไชยา
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคอาเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคอาเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคอาเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคอาเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคอาเภอเมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคอาเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคอาเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคอาเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ตาบลป่ าไผ่
ศูนย์ชว่ ยเหลือผูห้ ญิงและเด็กจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ตอ่ สูเ้ พื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ไทใหญ่และชาติพนั ธุศ์ กึ ษา
ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
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ศูนย์บริการทีเ่ ป็ นมิตร นา้ กว๊านสีรุง้ พะเยา
ศูนย์ประสานงานกองทุนบุญวันละบาทตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน
ศูนย์ประสานงานคุม้ ครองสิทธิ์ตาบลนาสวน
ศูนย์ประสานงานคุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคอาเภอท่าฉาง
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก
ศูนย์ประสานงานชุมชนตาบลเขาคอก
ศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชนลาพูน
ศูนย์ประสานงานแม่ญิงฮักถิ่นสันทราย
ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประสานงานวิจยั เพือ่ ท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม
ศูนย์ประสานงานวิจยั เพือ่ ท้องถิ่น จ.สุรนิ ทร์
ศูนย์ประสานงานสวัสดิการชุมชนตาบลคลองนกกระทุง
ศูนย์ประสานงานสิทธิชมุ ชนอาเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
ศูนย์ประสานงานสือ่ สร้างสุขภาวะเด็กเยาวชนภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภพประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ตาบลโคกสะอาด
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ตาบลหนองขมาร อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปั ตตานี
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตาบลโคกกลาง
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์) จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนครปฐม
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดพะเยา
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดราชบุรี
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ภาคตะวันตก
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.นราธิวาส
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสงขลา
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อ. รือเสาะ จ.นราธิวาส
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
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ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดหนองบัวลาภู
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค อ.ปะทิว 1 จ.ชุมพร
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค อ.ปะทิว 2 จ.ชุมพร
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค อ.เมือง จ.ชุมพร
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค อ.ละแม จ.ชุมพร
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค อ.สวี จ.ชุมพร
ศูนย์ประสานงานวิจยั ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์ประสานวิจยั ท้องถิ่นจังหวัดอยุธยา
ศูนย์ประสานงานวิจยั ท้องถิ่นจังหวัดสตูล
ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดระยอง
ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา (ผสพ.)
ศูนย์พฒ
ั นาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน
ศูนย์พฒ
ั นาเครือข่ายเด็กและชุมชนสบเมย (DCCN)
ศูนย์พฒ
ั นาศักยภาพเด็กและเยาวชนภาคเหนือ (NYDC)
ศูนย์พิทกั ษ์สทิ ธิผบู้ ริโภค จ.ลาปาง
ศูนย์พิทกั ษ์สทิ ธิผบู้ ริโภคจังหวัดลาปาง
ศูนย์พทุ ธธรรมพรหมวชิรญาณป่ าดงใหญ่วงั อ้อ อุบลราชธานี
ศูนย์รวมพัฒนาชุมชน
ศูนย์รบั เรือ่ งร้องทุกข์ประชาชนตาบลหนองหญ้า
ศูนย์เรียนรูส้ บื สานวัฒนธรรมภูมปิ ั ญญาท้องถิ่นกระเหรีย่ งบ้านคา จ.ราชบุรี
ศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
ศูนย์ศกึ ษากฎหมายกระจายอานาจและการมีสว่ นร่วม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาวนเกษตร
ศูนย์ศกึ ษาและฟื ้ นฟูนิเวศวัฒนธรรมชุมชนเทือกเขาเพชรบูรณ์
ศูนย์สง่ เสริมความเสมอภาคและความเป็ นธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
ศูนย์สง่ เสริมทักษะการดารงชีวติ อิสระและพิทกั ษ์สทิ ธิคนพิการขอนแก่น
ศูนย์สง่ เสริมศักยภาพประชาชน จ.นครราชสีมา
ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์สร้างเสริมจิตสานึกนิเวศวิทยา
ศูนย์เสริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพือ่ ฟื ้ นฟูสงิ่ แวดล้อม
สถานีวิทยุชมุ ชนปฐมสาคร จ.สมุทรสาคร
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
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สถาบันนิเวศน์เพื่อการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
สถาบันปุ๋ มผญ๋าจังหวัดแพร่
สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็งจังหวัดพะเยา
สถาบันพัฒนาพลังสังคม (สพส.)
สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
สถาบันเพื่อการวิจยั และนวตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)
สถาบันรักษ์ถิ่นกาแพงเพชร
สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นธรรม (JELI)
สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา (GDRI)
สถาบันส่งเสริมการเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน
สถาบันสังคมประชาธิปไตย (Social Democracy Think Tank)
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา ม.มหิดล
สถาบันหริภญ
ุ ชัย จ.ลาพูน
สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี
สภาเครือข่ายกลุม่ ผูป้ ่ วยจากการทางานและสิง่ แวดล้อมแห่งประเทศไทย
สภาชนเผ่าพืน้ เมืองภาคใต้
สภาชนเผ่าพืน้ เมืองอาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่
สภาชาติพนั ธุแ์ ละชนเผ่าพืน้ เมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สภาประชาชนภาคใต้
สภาองค์กรชุมชน ตาบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
สภาองค์กรชุมชน ตาบลบางรักพัฒนา จังหวัดนนทบุรี
สภาองค์กรชุมชน ตาบลกมลา จ.ภูเก็ต
สภาองค์กรชุมชน ตาบลเกาะแก้ว จ.ภูเก็ต
สภาองค์กรชุมชน ตาบลเชิงทะเล จ.ภูเก็ต
สภาองค์กรชุมชน ตาบลเทพกระษัตรี จ.ภูเก็ต
สภาองค์กรชุมชน ตาบลแม่ฟา้ หลวง ต.แม่ฟา้ หลวง อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชน ตาบลไม้ขาว จ.ภูเก็ต
สภาองค์กรชุมชน ตาบลสาคู จ.ภูเก็ต
สภาองค์กรชุมชนบลริมกก ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบล รังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลกระเสียว ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลกฤษณา ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลกลางเวียง ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลก้อ ต.ก้อ อ.ลี ้ จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลกองควาย ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
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สภาองค์กรชุมชนตาบลกาญจนา ต. กาญจนา อ. เมืองแพร่ จ. แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลกาแพงดิน ต.กาแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลเกาะช้าง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลแก่งโสภา ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลขึง่ ต.ขึง่ อ.เวียงสา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลขุนควร ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลขุนน่าน ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลเขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลเขาพระ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลคลองคะเชนทร์ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ. พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลคลองคูณ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลคลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลควร ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลคันโช้ง ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลคือเวียง ต.คือเวียง อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลคุยม่วง ต.คุยม่วง อ.บางระกา จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลโคกคราม ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลโคกโคเฒ่าต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลโคกช้าง ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลโคกสลุต ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลฆะมัง ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลงอบ ต.งอบ อ.ทุง่ ช้าง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลงิม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลงิว้ งาม ต.งิว้ งาม อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลงิว้ ราย ต.งิว้ ราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลแงง ต.แงง อ.ปั ว จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลจรเข้ใหญ่ ต.จรเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลจอมจันทร์ ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลจอมทอง ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลจอมพระ ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลจอมสวรรค์ ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จนั จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลจอมหมอกแก้ว ต. จอมหมอกแก้ว อ. แม่ลาว จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลจันจว้าใต้ ต.จันจว้าใต้ อ. แม่จนั จ. เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลจาป่ าหวาย ต.จาป่ าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
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สภาองค์กรชุมชนตาบลจุน ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลเจดียค์ า ต.เจดียค์ า อ.เชียงคา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลเจดียช์ ยั ต.เจดียช์ ยั อ.ปั ว จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลเจดียห์ ลวง ต. เจดียห์ ลวง อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลเจริญเมือง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลแจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลชนแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลชมพู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลชัยนาม ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลชาติตระการ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลชุมแสงสงคราม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกา จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลเชียงกลาง ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลเชียงของ ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลเชียงบาน ต.เชียงบาน อ.เชียงคา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลเชียงม่วน ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลเชียงแรง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลโชคชัย ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลไชยวัฒนา ต.ไชยวัฒนา อ.ปั ว จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลไชยสถาน ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลดงเจน ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลดงดา ต.ดงดา อ.ลี ้ จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลดงตะขบ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลดงประคา ต.ดงประคา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลดงพญา ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลดงมหาวัน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุง้ จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลดงสุวรรณ ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลดงเสือเหลือง ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลดอกคาใต้ ต.ดอกคาใต้ อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลดอนกายาน ต.ดอนกายาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลดอนคา ต.ดอนคา อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลดอนเจดีย ์ ต.ดอนเจดีย ์ อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลดอนตาล ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลดอนทอง ต.ดอนทอง อ. เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
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สภาองค์กรชุมชนตาบลดอนปรู ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลดอนโพธิ์ทองตาบลดอนโพธิ์ทอง ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลดอนมะเกลือ อ.ดอนมะเกลือ อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลดอนมะนาว ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลดอนมะสังข์ ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลดอนมูล ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลดอนศรีชมุ ต.ดอนศรีชมุ อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลดอนศิลา ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลดอยงาม ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลดินทอง ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลดูใ่ ต้ ต. ดูใ่ ต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลดูพ่ งษ์ ต.ดูพ่ งษ์ อ.สันติสขุ จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลเด่นชัย ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลแดนชุมพล ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลต้นธงต.ต้นธง อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลตลิง่ ชัน ต.ตลิง่ ชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลตลุกเทียม ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลตะเคียนปม ต.ตะเคียนปม อ.ทุง่ หัวช้าง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลตับเต่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลต้า ต.ต้า อ. ขุนตาล จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลตาดควัน ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลต้าผามอก ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลตาลชุม ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลตาลชุม ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลตาหนักธรรม ต.ตาหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลเตาปูน ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลถืมตอง ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลท้อแท้ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลทะนง ต. ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลทะเลบก ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลทับตีเหล็ก ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
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สภาองค์กรชุมชนตาบลทับยายเชียง ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าก๊อ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลทากาศ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าขมิน้ ต.ท่าขมิน้ อ.โพทะเล จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. เมืองแพร่ จ. แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลทาขุมเงิน ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่างาม ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าจาปี ต.ท่าจาปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าเชียงทอง ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าตาล ต.ท่าตาล อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าตุม้ ต.ท่าตุม้ อ.ป่ าซาง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าทอง ต.ท่าทอง อ. เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลทาทุง่ หลวง ต. ทาทุง่ หลวง อ.แม่ทา จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลทานตะวัน ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่านั่ง ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่านางงาม ต.ท่านางงาม อ.บางระกา จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าน้าว ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าบัว ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าโพธิ์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลทาแม่ลอบ ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลท้ายทุง่ ต.ท้ายทุง่ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลท้ายนา้ ต.ท้ายนา้ อ.โพทะเล จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าเยี่ยม ต.ท่าเยีย่ ม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าระหัด ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าวังทอง ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าวังผา ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลทาสบเส้า ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าสะแก ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าเสา ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าหมื่นราม ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
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สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าฬอ่ ต.ท่าฬอ่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลทุง่ กล้วย ต.ทุง่ กล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลทุง่ กวาว ต.ทุง่ กวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลทุง่ ก่อ ต. ทุง่ ก่อ อ. เวียงเชียงรุง้ จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลทุง่ คลี ต.ทุง่ คลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลทุง่ คอก ต.ทุง่ คอก อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลทุง่ แค้ว ต. ทุง่ แค้ว อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลทุง่ ช้าง ต.ทุง่ ช้าง อ.ทุง่ ช้าง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลทุง่ น้าว ต.ทุง่ น้าว อ.สอง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลทุง่ ผาสุก ต.ทุง่ ผาสุข อ.เชียงคา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลทุง่ โพธิ์ ต.ทุง่ โพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลทุง่ รวงทอง ต.ทุง่ รวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลทุง่ แล้ง ต.ทุง่ แล้ง อ.ลอง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลทุง่ ศรี ต.ทุง่ ศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลทุง่ ศรีทอง ต.ทุง่ ศรีทอง อ. เวียงสา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลทุง่ หัวช้าง ต.ทุง่ หัวช้าง อ.ทุง่ หัวช้าง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลทุง่ ใหญ่ ต.ทุง่ ใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลเทศบาลตาบลฉลอง จ.ภูเก็ต
สภาองค์กรชุมชนตาบลเทศบาลตาบลรัษฎา จ.ภูเก็ต
สภาองค์กรชุมชนตาบลเทิดไทย ต.เทอดไทย อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลไทรย้อย ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลธารทอง ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลนครเจดีย ์ ต.นครเจดีย ์ อ.ป่ าซาง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลนครชุม ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลนครไทย ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลนครป่ าหมาก ต.นครป่ าหมาก อ. บางกระทุม่ จ. พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลนาซาว ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลนาทราย ต.นาทราย อ.ลี ้ จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลนาทะนุง ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลนาน้อย ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลนาบัว ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลนาปรัง ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลนาปัง ต.นาปั ง อ.ภูเพียง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลนาพูน ต.นาพูน อ. วังชิน้ จ.แพร่
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สภาองค์กรชุมชนตาบลนาไร่หลวง ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลนา้ กุ่ม ต.นา้ กุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลนา้ เกี๋ยน ต.นา้ เกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลนา้ แก่น ต. นา้ แก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลนา้ ชา ต.นา้ ชา อ.สูงเม่น จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลนา้ ชา ต.นา้ ชา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลนา้ ดิบ ต.นา้ ดิบ อ.ป่ าซาง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลนา้ ตก ต.นา้ ตก อ.นาน้อย จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลนา้ ปั้ว ต.นา้ ปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลนา้ ปาย ต.นา้ ปาย อ.แม่จริม จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลนา้ พาง ต.นา้ พาง อ.แม่จริม จ. น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลนา้ มวบ ต.นา้ มวบ อ.เวียงสา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลนา้ รัด ต.นา้ รัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลนา้ เลา ต.นา้ เลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลนา้ แวน ต.นา้ แวน อ.เชียงคา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลนิคมกระเสียว ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลนิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกา จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลเนินกุม่ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลเนินพระปรางค์ ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลเนินเพิ่ม ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลเนินมะกอก ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลเนินสว่าง ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลในเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ่อ ต.บ่อ อ. เมืองน่าน จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ่อกรุ ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ่อเกลือใต้ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ่อเกลือเหนือ ต.บ่อเกลือเหนือ อ. บ่อเกลือ จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.บางระกา จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ่อโพธิ์ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ่อภาค ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ่อสวก ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ่อสุพรรณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ่อเหล็กลอง ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่
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สภาองค์กรชุมชนตาบลบัวสลี ต. บัวสลี อ. แม่ลาว จ. เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลบางกุง้ ต.บางกุง้ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลบางงาม ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลบางตะเคียน ต.บางตะเคียน อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลบางตาเถร ต.บางตาเถร อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลบางปลาม้า ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลบางไผ่ ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลบางพลับ ต.บางพลับ อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลบางระกา ต. บางระกา อ.บางระกา จ. พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลบางลาย ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลบางเลน ต.บางเลน อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลบางใหญ่ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านกวาง ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านกาศ ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านกุม่ ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านโข้ง ต.บ้านโข้ง อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านดง ต.บ้านดง อ. ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านด้าย ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านต๋อม ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านตา๊ ต.บ้านตา๊ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านตุน่ ต.บ้านตุน่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านถา้ ต.บ้านถา้ อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านธิ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านน้อย ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านน้อยชุม้ ขีเ้ หล็ก ต.บ้านน้อยซุม้ ขีเ้ หล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านนา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านบุง่ ต.บ้านบุง่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านปง ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่
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สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านปวง ต.บ้านปวง อ.ทุง่ หัวช้าง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านป่ า ต.บ้านป่ า อ. เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านปิ น ต.บ้านปิ น อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านปิ น ต.บ้านปิ น อ.ลอง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านโป่ ง ต.บ้านโป่ ง อ.เวียงป่ าเป้า จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านพี ้ ต.บ้านพี ้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านฟ้า ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านมาง ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านมุง ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านเรือน ต.บ้านเรือน อ.ป่ าซาง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านเวียง ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านสระ ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านสาง ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านหนุน ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านแหลม ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลบึงกอก ต.บึงกอก อ.บางระกา จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลบึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลบึงบัว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลบึงพระ ต.บึงระ อ. เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลบุญเกิด ต.บุญเกิด อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลปงน้อย ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลปงป่ าหวาย ต.ปงป่ าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลปงสนุก ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลประตูป่าต.ประตูป่า อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลปล้อง ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลปลักแรด ต.ปลักแรด อ.บางระกา จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลปลายนา ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
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สภาองค์กรชุมชนตาบลปอ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลปอน ต.ปอน อ.ทุง่ ช้าง จ. น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลปั ว ต.ปัว อ.ปั ว จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลปากทาง ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลปากโทก ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ ากลาง ต.ป่ ากลาง อ.ปั ว จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าก่อดา ต.ป่ าก่อดา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าคา ต.ป่ าคา อ. ท่าวังผา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าคาหลวง ต.ป่ าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าซาง ต. ป่ าซาง อ.เวียงเชียงรุง้ จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าซาง ต.ป่ าซาง อ.ป่ าซาง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าซาง ต.ป่ าซาง อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าแดง ต.ป่ าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าแดง ต.ป่ าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าแดด ต.ป่ าแดด อ.ป่ าแดด จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าแดด ต.ป่ าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าตึง ต.ป่ าตึง อ.แม่จนั จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าไผ่ ต.ป่ าไผ่ อ.ลี ้ จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าแฝก ต.ป่ าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าพลู ต.ป่ าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ ามะคาบ ต.ป่ ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าแลวหลวง ต.ป่ าแลวหลวง อ. สันติสขุ จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าสะแก ต.ป่ าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าสัก ต.ป่ าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าสัก ต.ป่ าสัก อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าสัก ต.ป่ าสัก อ.วังชิน้ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าหุง่ ต.ป่ าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ าอ้อดอนชัย ต. ป่ าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลปิ งหลวง ต.ปิ งหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลเปื อ ต.เปื อ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลโป่ งงาม ต.โป่ งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลโป่ งผา ต.โป่ งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลโป่ งแพร่ ต.โป่ งแพร่ อ. แม่ลาว จ. เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลผางาม ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลผาช้างน้อย ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
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สภาองค์กรชุมชนตาบลผาตอ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลผาทอง ต.ผาทอง อ. ท่าวังผา จ. น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลไผ่กองดิน ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลไผ่ขวาง ต. ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลไผ่ขวาง ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลไผ่ทา่ โพ ต.ไผ่ทา่ โพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลไผ่โทน ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลไผ่รอบ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลไผ่ลอ้ ม ต.ไผ่ลอ้ ม อ.บางกระทุม่ จ. พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลฝายแก้ว ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลพงษ์ ต. พงษ์ อ. สันติสขุ จ. น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลพญาแก้ว ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลพรหมพิราม ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลพระธาตุ ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลพระธาตุขิงแกง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลพระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลพระหลวง ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลพลับพลาไชย ต.พลับพลาไชย อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลพลายชุมพล ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลพันชาลี ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลพันเสา ต.พันเสา อ.บางระกา จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลพิหารแดง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลโพทะเล ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลโพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลโพธิ์ประทับช้าง ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลภูคา ต.ภูคา อ.ปั ว จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลภูซาง ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลภูฟา้ ต.ภูฟา้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลภูมิ ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลมดแดง ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลม่วงคา ต.ม่วงคา อ.พาน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลม่วงตึด๊ ต.ม่วงตึด๊ อ.ภูเพียง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลม่วงน้อย ต.ม่วงน้อย อ.ป่ าซาง จ.ลาพูน
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สภาองค์กรชุมชนตาบลมะกอก ต.มะกอก อ.ป่ าซาง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลมะขามล้ม ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลมะขามสูง ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลมะเขือแจ้ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลมะต้อง ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลมะตูม ต.มะตูม อ. พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองจัง ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองพาน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองลี ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่กา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่เกิ๋ง ต.แม่เกิ๋ง อ. วังชิน้ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่ขะนิง ต.แม่ขะนิงอ.เวียงสา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่ขา้ วต้ม ต.แม่ขา้ วต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่คามี ต.แม่คามี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่จริม ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่จนั ต.แม่จนั อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่จ๊วั ะ ต.แม่จ๊วั ะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่เจดีย ์ ต.แม่เจดีย ์ อ. เวียงป่ าเป้า จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่เจดียใ์ หม่ ต.แม่เจดียใ์ หม่ อ.เวียงป่ าเป้า จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่ต๋า ต.แม่ต๋า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่ตืน ต.แม่ตืน อ.ลี ้ จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่ปา้ ก ต.แม่ปา้ ก อ.วังชิน้ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่ปืม ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่เปา ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่พงุ ต.แม่พงุ อ.วังชิน้ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่ยม ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่ยางตาล ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่ยางร้อง ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่ยางฮ่อ ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่เย็น ต.แม่เย็น อ. พาน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่ระกา ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
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สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่ าซาง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่ไร่ ต.แม่ไร่ อ.แม่จนั จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่ลอย ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่ลาน ต.แม่ลาน อ.ลี ้ จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่ลาว ต.แม่ลาว อ.เชียงคา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่สลองนอก ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่สลองใน ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่สา ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่สาคร ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่สกุ ต.แม่สกุ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่ใส ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่ออ้ ต.แม่ออ้ อ.พาน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลแม่องิ ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลไม้ยา ต.พญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลยม ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลยอด ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลยางโกลน ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลย่านยาว ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลย่านยาว ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลยุง้ ทะลาย ต.ยุง้ ทะลาย อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลร่วมเย็น ต.ร่มเย็น อ.เชียงคา จ. พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลร้องกวาง ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลร่องกาศ ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลร้องเข็ม ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลรอบเวียง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลรัว้ ใหญ่ ต.รัว้ ใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลริม ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลริมโขง ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลริมปิ ง ต.ริมปิ ง อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลเรือง ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.ป่ าแดด จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

Page 36 of 54
1208)
1209)
1210)
1211)
1212)
1213)
1214)
1215)
1216)
1217)
1218)
1219)
1220)
1221)
1222)
1223)
1224)
1225)
1226)
1227)
1228)
1229)
1230)
1231)
1232)
1233)
1234)
1235)
1236)
1237)
1238)
1239)
1240)
1241)
1242)

สภาองค์กรชุมชนตาบลไร่รถ ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลไร่สม้ อาเภอเมือง จ.เพชรบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลลาประดา ต.ลาประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลลี ้ ต.ลี ้ อ.ลี ้ จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลและ ต.และ อ.ทุง่ ช้าง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลวงฆ้อง ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลวรนคร ต.วรนคร อ.ปั ว จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังกรด ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังคัน ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังงิว้ ต.วังงิว้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังงิว้ ใต้ ต.วังงิว้ ใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังชิน้ ต.วังชิน้ อ.วังชิน้ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังตะกู ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังทรายพูน ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ. พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังทอง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังทับไทร ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังนกแอ่น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังนา้ คู้ ต.วังนา้ คู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังนา้ ซับ ต.วังนา้ ซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังนา้ เย็น ต.วังนา้ เย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังผาง ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังพิกลุ ต.วังพิกลุ อ. วังทอง จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังโพรง ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังโมกข์ ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังยาง ต. วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังยาว ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังลึก ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังวน ต.วังวน อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังศรีราช ต.วังศรีราช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังสาโรง ต.วังสาโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังสาโรง ต.วังสาโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังหลวง ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลวังหว้า ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

Page 37 of 54
1243)
1244)
1245)
1246)
1247)
1248)
1249)
1250)
1251)
1252)
1253)
1254)
1255)
1256)
1257)
1258)
1259)
1260)
1261)
1262)
1263)
1264)
1265)
1266)
1267)
1268)
1269)
1270)
1271)
1272)
1273)
1274)
1275)
1276)
1277)

สภาองค์กรชุมชนตาบลวังอิทก ต.วังอิทก อ.บางระกา จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลวัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลวัดจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลวัดดาว ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลวัดตายม ต.วัดตายม อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลวัดพริก ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลวาวี ต.วาวี อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลเวียง ต.เวียง อ. เวียงป่ าเป้า จ. เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงคา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลเวียง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลเวียงกานต์ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลเวียงกาหลงต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่ าเป้า จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลเวียงต้า ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลเวียงทอง ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลเวียงพางคา ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลเวียงยอง ต.เวียงยอง อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลเวียงลอ ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลเวียงห้าว ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลศรีคา้ ต. ศรีคา้ อ.แม่จนั จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลศรีดอนไชย ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลศรีดอนมูล ต.ศรีดอนมูล อ. เชียงแสน จ. เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลศรีเตีย้ ต.ศรีเตีย้ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลศรีถอ้ ย ต.ศรีถอ้ ย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลศรีถอ้ ย ต.ศรีถอ้ ย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลศรีบวั บาน ต.ศรีบวั บาน อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลศรีประจันต์ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลศรีโพธิ์เงิน ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่ าแดด จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลศรีภิรมย์ ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลศรีภมู ิ ต.ศรีภมู ิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลศรีเมืองชุม ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลศรีวชิ ยั ต. ศรีวิชยั อ.ลี ้ จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลศรีษะเกษ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
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สภาองค์กรชุมชนตาบลศรีสาราญ ต.ศรีสาราญ อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลศาลาขาว ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลศิลาเพชร ต.ศิลาเพชร อ.ปั ว จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลศิลาแลง ต. ศิลาแลง อ.ปั ว จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลสกาด ต.สกาด อ. ปั ว จ. น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลสถาน ต.สถาน อ. นาน้อย จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลสถาน ต.สถาน อ.ปั ว จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลสนามคลี ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลสนามคลี ต.สนามคลี อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลสนามชัย ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลสบบง ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลสบสาย ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลสมอเเข ต.สมอแข อ. เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลสรอย ต.สรอย อ.วังชิน้ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลสระ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลสระกระโจม ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลสระพังลาน ต.สระพังลาน อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลสวด ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลสวนแตง ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลสวนเมี่ยง ต.สวนเมีย่ ง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลสะเนียน ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลสะเอียบ ต. สะเอียบ อ. สอง จ. แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลสันกลาง ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลสันโค้ง ต.สันโค้ง อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลสันติสขุ ต.สันติสขุ อ.พาน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลสันทราย ต.สันทราย อ.แม่จนั จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลสันทะ ต.สันทะ อ. นาน้อย จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลสันป่ าม่วง ต.สันป่ าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลสันมะค่า ต.สันมะค่า อ. ป่ าแดด จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลสันมะเค็ด ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลสันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่ าเป้า จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลสากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ. สากเหล็ก จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลส้าน ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลส้านนาหนองใหม่ ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน
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สภาองค์กรชุมชนตาบลสามง่าม ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลสายคาโห้ ต. สายคาโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลสาลี ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลสานักขุนเณร ต.สานักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลสูงเม่น ต. สูงเม่น อ. สูงเม่น จ. แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลแสนทอง ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลหงส์หิน ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองกะท้าว ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองกุลา ต.หนองกุลา อ.บางระกา จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองขาม ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองแขม ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองแดง ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองปลาสะวาย ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองป่ าก่อ ต.หนองป่ าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองผักนาก ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองพะยอม ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองโพธิ์ ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองมะค่าโมง ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองยวง ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองแรด ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองล่อง ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองสะเดา ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองสาหร่าย ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองหญ้าไทร ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองหนาม ต.หนองหนาม อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองหลุม ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองโอ่ง ต.หนองโอ่ง อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
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สภาองค์กรชุมชนตาบลหมอเมือง ต. หมอเมือง อ. แม่จริม จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลหย่วน ต.หย่วน อ.เชียงคา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลหยาบหัวนา ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลหล่ายงาว ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลห้วยเกตุ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้วอ.บึงนาราง จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลห้วยโก๋น ต. ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลห้วยขมิน้ ต.ห้วยขมิน้ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลห้วยไคร้ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลห้วยซ้อ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลห้วยพุก ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลห้วยม้า ต. ห้วยม้า อ. เมืองแพร่ จ. แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลห้วยยางขาม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลห้วยร่วม ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลห้วยโรง ต. ห้วยโรง อ. ร้องกวาง จ. แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลห้วยหม้าย ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลห้วยเฮีย้ ต.ห้วยเฮีย้ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลหอกลอง ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลหอไกร ต.หอไกรอ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลหัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลหัวง้ม ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนตาบลหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลหัวทุง่ ต.หัวทุง่ อ.ลอง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลหัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลหัวฝาย ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลหัวโพธิ์ ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลหัวเมือง ต. หัวเมือง อ. สอง จ. แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลหัวรอ ต. หัวรอ อ. เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลหินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนตาบลเหมืองง่า ต.เหมืองง่า อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลเหมืองจี ้ ต.เหมืองจี ้ อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
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สภาองค์กรชุมชนตาบลเหมืองหม้อ ต. เหมืองหม้อ อ. เมืองแพร่ จ. แพร่
สภาองค์กรชุมชนตาบลเหล่ายาว ต. เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลแหลมรัง ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนตาบลไหล่นา่ น ต.ไหล่นา่ น อ. เวียงสา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลองค์พระ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลองครักษ์ ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลอวน ต.อวน อ.ปั ว จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลออย ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.เชียงคา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนตาบลอ่ายนาไลย ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนตาบลอุทยั สวรรค์
สภาองค์กรชุมชนตาบลอุโมงค์ ต.อุโมงค์ อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลอูท่ อง ต.อูท่ อง อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลกระจัน ต.กระจัน อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลกะรน จ.ภูเก็ต
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลกาแพงดิน ต.กาแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง ต.สระยายโสม อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเขาดิน ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเขาพระ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลครึง่ ต.ครึง่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลงิม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลงิว้ ต.งิว้ อ.เทิง จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน ต.จรเข้สามพัน อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลจันจว้า ต.จันจว้า อ.แม่จนั จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเจดีย ์ ต.เจดีย ์ อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเจดียห์ ลวง ต.เจดียห์ ลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเชิงทะเล จ.ภูเก็ต
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเชียงคา ต.หย่วน อ.เชียงคา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลดงเจน ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลดงป่ าคา ต.ดงป่ าคา อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลดงมะดะ ต. ดงมะดะ อ. แม่ลาว จ.เชียงราย
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สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลดอนเจดีย ์ ต.ดอนเจดีย ์ อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลดอยลาน ต. ดอยลาน อ. เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลดอยฮาง ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลด่านช้าง ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเด่นชัย ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลตะค่า ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลทากาศ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลท่าข้าวเปลือก ต. ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลท้าวอูท่ อง ต.อูท่ อง อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลทาสบชัย ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลท่าสาย ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลท่าเสา ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลท่าฬอ่ ต.ท่าฬอ่ อ. เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลทุง่ คอก ต.ทุง่ คอก อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลทุง่ น้อย ต.ทุง่ น้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลทุง่ หัวช้าง ต.ทุง่ หัวช้าง อ.ทุง่ หัวช้าง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลทุง่ โฮ้ง ต.ทุง่ โฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเทพกระษัตรี จ.ภูเก็ต
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลไทรย้อย ต.ไทรย้อย อ. เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลนางแล ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลบ่อกรุ ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลบางกระทุม่ ต.บางกระทุม่ อ. บางกระทุม่ จ. พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลบางคลาน ต.บางคลาน อ. โพทะเล จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลบางไผ่ ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลบางระกา ต.บางระกา อ. บางระกา จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลบ้านคลอง ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลบ้านดอน ต.บ้านดอน อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
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สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลบ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลบ้านต้า ต. ต้า อ. ขุนตาล จ. เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลบ้านถิ่น ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลบ้านปล้อง ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลบ้านปิ น ต.บ้านปิ น อ.ลอง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลบ้านเหล่า ต. ทุง่ ก่อ อ.เวียงเชียงรุง้ จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลบ้านแหลม ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ต.วังนา้ คู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลบ้านโฮ่ง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลบุญเรือง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลปง ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลปลักแรด ต.ปลักแรด อ.บางระกา จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลปากกาง ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลปากนา้ ต.ปากนา้ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลปากบ่อง ต.ปากบ่อง อ.ป่ าซาง จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลป่ าก่อดา ต.ป่ าก่อดา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลป่ าคลอก จ.ภูเก็ต
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลป่ างิว้ ต.ป่ างิว้ อ.เวียงป่ าเป้า จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลป่ าแงะ ต.ป่ าแงะ อ.ป่ าแดด จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลป่ าซาง ต.ป่ าซาง อ.แม่จนั จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลป่ าแดง ต.ป่ าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลป่ าตาล ต. ป่ าตาล อ. ขุนตาล จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลป่ าแมต ต.ป่ าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลไผ่กองดิน ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลฝายกวาง ต. ฝายกวาง อ.เชียงคา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลพญาเม็งราย ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลพรหมพิราม ต. พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลโพทะเล ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลโพธิ์ประทับช้าง ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลโพธิ์พระยา ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลม่วงยาย ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเม็งราย ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเมืองชุม ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเมืองพาน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
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สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลแม่ขะจาน ต.แม่เจดีย ์ อ.เวียงป่ าเป้า จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลแม่คา ต. แม่คา อ.แม่จนั จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลแม่คามี ต. แม่คามี อ. เมืองแพร่ จ. แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลแม่เงิน ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลแม่จนั ต.แม่จนั อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลแม่จ๊วั ะ ต.แม่จ๊วั ะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลแม่ใจ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ. พะเยา
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลแม่ปาน ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลแม่ยม ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลแม่ยาว ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลแม่ลานนา ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลแม่ลาว ต.ดงมะดะ อ. แม่ลาว จ. เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลแม่หล่าย ต. แม่หล่าย อ. เมืองแพร่ จ. แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลยางฮอม ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลโยนก ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลรวมใจพัฒนา ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลร้องกวาง ต. ร้องกวาง อ. ร้องกวาง จ. แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลราไวย์ จ.ภูเก็ต
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลวงฆ้อง ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลวังกรด ต.บ้านบุง่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลวังชิน้ ต.วังชิน้ อ.วังชิน้ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลวังดิน ต.ลี ้ อ.ลี ้ จ.ลาพูน
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลวังตะกู ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลวังทรายพูน ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลวังทอง ต. วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลวังบงค์ ต.สานักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลวังยาง ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลวังหงส์ ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ต. วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลวิชิต จ.ภูเก็ต
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
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สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเวียงชัย ต.เวียงชัย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเวียงเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเวียงเทิง ต. เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเวียงป่ าเป้า ต.เวียง อ. เวียงป่ าเป้า จ. เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลเวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลศรีประจันต์ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลศรีสนุ ทร จ.ภูเก็ต
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลสระกระโจม ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลสระยายโสม ต.สระยายโสม อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลสวนเขื่อน ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลสวนแตง ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลสอง ต.บ้านกลาง อ.สองจ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลสันทราย ต. สันทราย อ.แม่จนั จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลสันทราย ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลสันทรายงาม ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลสากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลสามง่าม ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลสามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลสายนา้ คา ต.แม่คา อ.แม่จนั จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลสิรเิ วียงชัย ต.เวียงชัย อ.เวียงชีย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลสูงเม่น ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลหงาว ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลหนองกระทุม่ ต.หนองกระทุม่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลหนองปล้อง ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ. พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลหนองม่วงไข่ ต.หนองม่วงไข่ อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลหนองหญ้าไซ ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลห้วยแก้ว ต.บางกระทุม่ อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลห้วยข้าวก่า ต.ห้วยข้าวก่า อ.จุน จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลห้วยไคร้ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลห้วยลาน ต.ห้วยลาน อ .ดอกคาใต้ จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลห้วยวังทอง ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลห้วยอ้อ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
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สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครเชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองกะทู้ จ.ภูเก็ต
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองบางมูลนาก ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองป่ าตอง จ.ภูเก็ต
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองพิจิตร ต. ในเมือง อ. เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง ต.สองพี่นอ้ ง อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต.ท่าพี่เลีย้ ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญิก ต. อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สภาองค์กรชุมชนบลนาเหลือง ต. นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
สภาองค์กรชุมชนบลป่ าสัก ต.ป่ าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนบลแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
สภาองค์กรชุมชนหนองหญ้าไซ ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย
สมัชชาแปดริว้ เมืองยั่งยืน
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสิงห์บรุ ี
สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.)
สมาคมกรุงเก่าเพื่อการพัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมาคมการค้าสลากชุมชนคนพิการไทย
สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดเลย
สมาคมกูช้ ีพกูภ้ ยั อิควะห์รามัน
สมาคมคนการพิการจังหวัดหนองบัวลาภู
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
สมาคมคนทาม
สมาคมคนพิการ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
สมาคมคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี
สมาคมคนพิการจังหวัดชลบุรี
สมาคมคนพิการจังหวัดระยอง
สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง
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สมาคมคนพิการทางการเคลือ่ นไหวร่างกายจังหวัดเชียงราย
สมาคมคนพิการทางร่างกายหรือการเคลือ่ นไหวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมาคมคนพิการภาคตะวันออก
สมาคมคนพิการสมุทรสงคราม
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรนิ ทร์
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
สมาคมคนฮักถิ่น
สมาคมครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
สมาคมคุม้ ครองผูบ้ ริโภคจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
สมาคมคุม้ ครองผูบ้ ริโภคจังหวัดปั ตตานี
สมาคมคุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคภาคตะวันออก
สมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน จ.ลาพูน
สมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดปั จจัยเสีย่ งต่อสุขภาพ
สมาคมเครือข่ายผูบ้ ริโภคและสร้างเสริมสุขภาวะอาเภอเมืองบุรรี มั ย์
สมาคมเครือข่ายพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้ (สพร.)
สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)
สมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา
สมาคมจิตอาสาสร้างสุข
สมาคมชาวนาชาวไร่อีสาน
สมาคมชาวประมงพืน้ บ้านรักษ์ทะเลสาบ อาเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง
สมาคมชาวประมงพืน้ บ้านรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัดพัทลุง
สมาคมไทบ้าน
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
สมาคมนักวิจยั ประชากรและสังคม
สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (PASD)
สมาคมประชาสังคมชุมพร
สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
สมาคมป่ าชุมชนอีสาน
สมาคมผูบ้ ริโภคจังหวัดขอนแก่น
สมาคมผูบ้ ริโภคภาคตะวันตก
สมาคมผูบ้ ริโภคร้อยเอ็ด
สมาคมผูบ้ ริโภคสงขลา
สมาคมผูบ้ ริโภคสตูล
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สมาคมผูบ้ ริโภคสุราษฎร์ธานี
สมาคมผูบ้ ริโภคสุรนิ ทร์
สมาคมผูบ้ าเพ็ญตนต่อสังคมและสาธารณะ (สปส.)
สมาคมผูป้ กครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
สมาคมผูป้ กครองบุคคลออทิซมึ (ไทย)
สมาคมพราว
สมาคมพลเมืองอาสาสิงห์บรุ ี
สมาคมพหุภาคีพฒ
ั นาประชาสังคมจันทบุรี
สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน
สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ
สมาคมพัฒนาประชาสังคมและองค์ความรูจ้ นั ทบูร
สมาคมพิทกั ษ์สทิ ธิชมุ ชนเขาคูหา
สมาคมพิทกั ษ์สทิ ธิผบู้ ริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม
สมาคมพิทกั ษ์สทิ ธิผบู้ ริโภคสมุทรสงคราม
สมาคมเพศวิถีศกึ ษา
สมาคมเพื่อการอนุรกั ษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ (สอพ.)
สมาคมเพื่อนธรรมชาติ จ.กาฬสินธ์
สมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน
สมาคมเพื่อผูบ้ กพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
สมาคมฟ้าสีรุง้ แห่งประเทศไทย (RSAT)
สมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนชายแดนใต้
สมาคมฟื ้ นฟูระบบนิเวศชุมชนอีสาน
สมาคมฟื ้ นฟูและพัฒนาลุม่ นา้ สาละวิน
สมาคมรวมใจคนพิการคนพิการจังหวัดอุดรธานี
สมาคมร่วมสร้างชุมชนศรัทธากัมปงตักวา
สมาคมรักษ์ทะเลไทย
สมาคมเรือประมงชายฝั่งคลองนาทับ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
สมาคมลาหูใ่ นประเทศไทย
สมาคมลาหูเ่ พื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
สมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่
สมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่
สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน
สมาคมวิลแชร์เรซซิง่
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT)
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สมาคมส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสิง่ แวดล้อม
สมาคมส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.)
สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการอาเภอภาชี
สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการไทยสุพรรณบุรี
สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรูแ้ ห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล้อม
สมาคมสตรีประมงพืน้ บ้านภาคใต้
สมาคมสภาการศึกษาทางเลือก
สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
สมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี
สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิง่ แวดล้อม
สมาคมสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง
สมาคมสร้างสุขภาคเหนือตอนล่าง
สมาคมสร้างเสริมสิทธิชมุ ชน
สมาคมสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน
สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพนั ธุ์ (สสช.)
สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้
สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย
สมาคมสหพันธ์องค์กรผูบ้ ริโภค
สมาคมสะพานปั ญญา
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
สมาคมสือ่ ภาคพลเมือง
สมาคมสือ่ สร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคตะวันออก
สมาคมองค์กรเอกชนด้านการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สอส.)
สมาคมอีสานสานสุข
สมาพันธ์คนงานรถไฟ (สพ.รฟ.)
สมาพันธ์เด็กและเยาวชนเมืองธรรมเกษตร
สมาพันธ์เพื่อช่วยเหลือชาวมอญผูป้ ระสบภัยตามแนวชายแดน
สมาพันธ์แรงงานเครือ่ งใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
สมาพันธ์ศนู ย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย
สมุทรสงครามจัดการตนเอง
สร้างสรรค์อนาคตเยาวชน
สวนนิเวศเกษตรศิลป์
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1699)
1700)
1701)
1702)
1703)
1704)
1705)
1706)
1707)
1708)
1709)
1710)
1711)
1712)
1713)
1714)
1715)
1716)
1717)
1718)
1719)
1720)
1721)
1722)
1723)
1724)
1725)
1726)
1727)
1728)
1729)
1730)
1731)
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สวัสดิการชุมชนตาบลหอมเกร็ด
สหกรณ์เครดิตยูเนียนนักพัฒนาจากัด
สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายสลัมพระราม 3 จากัด
สหกรณ์เคหสถานชุมชนเพชรคลองจั่นร่วมใจพัฒนา จากัด
สหกรณ์เคหสถานชุมชนโรงช้างร่วมใจพัฒนา จากัด
สหกรณ์เคหสถานชุมชนโรงหวาย จากัด
สหกรณ์เคหสถานชุมชนหลวงวิจิตร จากัด
สหกรณ์เคหสถานชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ จากัด
สหกรณ์เคหสถานทรัพย์มีสขุ จากัด
สหกรณ์เคหสถานทองกิตติเพื่อการพัฒนา จากัด
สหกรณ์เคหะสถานเมืองใหม่พฒ
ั นา จากัด
สหกรณ์บริการเคหสถานบ้านมั่นคงธนภูมิเมืองนครศรีธรรมราชจากัด
สหทัยมูลนิธิ
สหพันธ์คนงานข้ามชาติ
สหพันธ์แรงงานปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์แห่งประเทศไทย
สหพันธ์แรงงานสิง่ ทอการตัดเย็บเสือ้ ผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย
สหภาคีความร่วมมือภาคประชาชน จังหวัดนครปฐม
สหภาพแรงงาน เค วาย บี ประเทศไทย
สหภาพแรงงาน ซัมมิทคูราตะประเทศไทย
สหภาพแรงงาน ซัมมิทโชว่าแห่งประเทศไทย
สหภาพแรงงาน ซัมมิทแหลมฉบัง โอโตบอดี ้
สหภาพแรงงาน ซัมมิทแอดวานซ์ แมททีเรียล
สหภาพแรงงาน ไทยซัมมิทแหลมฉบัง โอโตพาร์ท
สหภาพแรงงาน ฟูจิตสึ เจเนอรัล ประเทศไทย
สหภาพแรงงาน ฟูจิทรานส์ ประเทศไทย
สหภาพแรงงาน มอลเท็น เอเซีย โพลิเมอร์ โปรดักส์
สหภาพแรงงาน ไมย์เออร์ ประเทศไทย
สหภาพแรงงาน อาซาฮีเทคแหลมฉบัง
สหภาพแรงงานกิจการสิง่ ทอนครหลวง
สหภาพแรงงานทาคาโอะอีสเทิรน์
สหภาพแรงงานที ยู ดับบลิวเท็กซ์ไทล์
สหภาพแรงงานไทยเซรามิคส์
สหภาพแรงงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สร.ธกส.)
สหภาพแรงงานนากาตันไทย
สหภาพแรงงานนา้ ใจสัมพันธ์
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สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยางแห่งสมุทรสาคร
สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย
สหภาพแรงงานผูป้ รุงอาหารและให้บริการ
สหภาพแรงงานพนักงานคอลเกตฯ ประเทศไทย
สหภาพแรงงานพนักงานธนาคารกรุงเทพ
สหภาพแรงงานรวมใจเพือ่ นสัมพันธ์
สหภาพแรงงานรวมพลังแรงงาน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จากัด (สร.บขส.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สร.กทพ.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย (สร.กทท.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สร.กนอ.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง (สภฟ.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สร.กฟภ.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย (สร.กยท.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนานุเคราะห์ (สร.ธค.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (สร.ทช.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทไปรษณียไ์ ทยจากัด (สร.ปณท.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ (สร.ย)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า (สร.ฟฟ.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่ (สร.รงพ.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การคลังสินค้า (สร.อคส.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (สร.อตก.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สรร.อพวช.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สร.อ.ส.ค.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสุรา (สร.สร.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (สร.ออป.)
สหภาพแรงงานลูกจ้างเหล็กและโลหะแห่งประเทศไทย
สหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์และคนทางานสนามบินแห่งประเทศไทย (สร.วปพ.คสบท.)
สหภาพแรงงานสยามเอทีสมั พันธ์
สหภาพแรงงานอาหารและบริการประเทศไทย
สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมกระจกแก้วและเคมีภณ
ั ฑ์แห่งประเทศไทย
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สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมยางแห่งประเทศไทย
สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย
สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมโลหะแห่งประเทศไทย
สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
สหภาพแรงงานเอสเอสแอล (ประเทศไทย)
สหภาพแรงงานแอล ที ยู แอพพาเรลส์
สหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย
สหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สลท.)
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจากลุม่ เขตที่ 3 กรุงเทพมหานคร
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจากลุม่ เขตที่ 4 กรุงเทพมหานคร
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจากลุม่ เขตที่ 5 กรุงเทพมหานคร
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจากลุม่ เขตที่ 6 กรุงเทพมหานคร
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดกระบี่
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดกาญจนบุรี
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดกาแพงเพชร
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดจันทบุรี
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดชลบุรี
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดชัยนาท
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดชัยภูมิ
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดเชียงราย
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดเชียงใหม่
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดตรัง
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดตาก
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดนครพนม
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดนครสวรรค์
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดนนทบุรี
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดนราธิวาส
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดน่าน
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดปทุมธานี
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดพะเยา
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดพังงา
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สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดพัทลุง
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดพิจิตร
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดพิษณุโลก
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดเพชรบุรี
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดเพชรบูรณ์
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดภูเก็ต
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดมหาสารคาม
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดมุกดาหาร
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดยะลา
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดระนอง
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดลพบุรี
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดลาปาง
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดลาพูน
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดเลย
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดสกลนคร
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดสงขลา
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดสตูล
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดสมุทรปราการ
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดสมุทรสาคร
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดสระแก้ว
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดสระบุรี
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดสุโขทัย
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดสุพรรณบุรี
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดสุรนิ ทร์
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดหนองคาย
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดหนองบัวลาภู
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดอ่างทอง
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดอานาจเจริญ
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดอุดรธานี
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดอุตรดิตถ์
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดอุทยั ธานี
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดอุบลราชธานี
สานักกิจกรรมกิ่งก้านใบ
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สานักงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดปั ตตานี
หน่วยจัดการเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนอื่นทีเ่ ป็ นอิสระจากผูถ้ กู ร้องเรียนตามมาตรา 50(5) จ.สงขลา
หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนอื่นทีเ่ ป็ นอิสระจากผูถ้ กู ร้องเรียนตามมาตรา 50(5) จ.ปั ตตานี
หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนอื่นทีเ่ ป็ นอิสระจากผูถ้ กู ร้องเรียนตามมาตรา 50(5) อ.เมือง จ.ปทุมธานี
หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนอื่นทีเ่ ป็ นอิสระจากผูถ้ กู ร้องเรียนตามมาตรา 50(5) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนอื่นทีเ่ ป็ นอิสระจากผูถ้ กู ร้องเรียนตามมาตรา 50(5) อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนอื่นทีเ่ ป็ นอิสระจากผูถ้ กู ร้องเรียนตามมาตรา 50(5) จ.นนทบุรี
หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนอื่นทีเ่ ป็ นอิสระจากผูถ้ กู ร้องเรียนตามมาตรา 50(5) จ.อ่างทอง
หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนอื่นทีเ่ ป็ นอิสระจากผูถ้ กู ร้องเรียนตามมาตรา 50(5) จ.ราชบุรี
หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนอื่นทีเ่ ป็ นอิสระจากผูถ้ กู ร้องเรียนตาบลเมืองฝ้าย จ.บุรรี มั ย์
องค์กร Rainbow Dream Group Thailand จังหวัดเชียงใหม่
องค์กรการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
องค์กรคุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคตาบลคลองวาฬ อาเภอเมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
องค์กรคุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคตาบลทองมงคล อาเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
องค์กรคุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคตาบลบ่อนอก อาเภอเมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
องค์กรคุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคตาบลปากนา้ ปราณ อาเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่
องค์กรต้นกล้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
องค์กรผูบ้ ริโภคตาบลต้า จ.เชียงราย
องค์กรผูบ้ ริโภคตาบลสันติสขุ จ.เชียงราย
องค์กรพิง้ ค์มงั กี ้ ความหลากหลายทางเพศ ประเทศไทย จังหวัดลพบุรี
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื ้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติอนั ดามัน
องค์การช่วยเหลือเด็กประจาประเทศไทย (Save the Children)
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ า้ น หมู่ 4 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
School of Feminists
The HIV Foundation Asia
Towards Organic Asia
V Day Thailand
Young Counsellor for Justice
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