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เครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชน 
และรายนามองคก์รทีเ่ข้าร่วมคัดค้าน  

“ร่างพระราชบัญญัตกิารด าเนินกจิกรรมขององคก์รไม่แสวงหาก าไร พ.ศ...”  
 

 
 
เครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชน  เป็นการรวมตวักนัของเครือขา่ยองคก์รภาค

ประชาสังคมดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ เครือข่ายองคก์รผู้สูงอายุ  เครือข่ายองคก์รคนพิการ  เครือข่ายดา้นเด็กและ
ครอบครวั  เครือข่ายเยาวชน  เครือข่ายองคก์รผูห้ญิง  เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ  เครือข่ายองคก์ร
ผูบ้ริโภค  เครือข่ายชุมชนเมือง/สลมัส่ีภาค  เครือข่ายแรงงานนอกระบบ  เครือข่ายแรงงานในระบบ  เครือข่าย
ดา้นสขุภาพ  เครือข่ายทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้ม เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน/ความมั่นคงทางอาหาร  เครือข่าย
ดา้นชาติพันธุ์และชนเผ่าพืน้เมือง  เครือข่ายสิทธิมนุษยชน/ประชาธิปไตย  เครือข่ายองคก์รระหว่างประเทศ  
เครือข่ายสภาองคก์รชุมชน  เครือข่ายนักวิชาการดา้นสังคม  และคณะกรรมการประสานงานองคก์รพัฒนา
เอกชน (กป.อพช)   จ  านวน  1,867 องคก์ร   ท่ีเขา้รว่มการคดัคา้น “ร่างพระราชบญัญัติการด าเนินกิจกรรมของ
องคก์รไมแ่สวงหาก าไร พ.ศ...”   ดงัรายช่ือแนบทา้ยนี ้  

 
1) กลุม่ Impluse Bangkok 
2) กลุม่ M โกศยันคร จงัหวดัแพร ่  
3) กลุม่ M ลีร้กัสขุภาพ จงัหวดัล าพนู 
4) กลุม่ Non-Binary Thailand   
5) กลุม่เกษตรผกัปลอดภยับา้นดอนขนุหว้ย ต าบลดอนขนุหว้ย อ.ชะอ า  จ.เพชรบรุ ี      
6) กลุม่เกษตรพอเพยีงต าบลเขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี  
7) กลุม่เขลางคเ์พื่อการพฒันา   
8) กลุม่คนงานหญิงเพื่อความยตุิธรรม   
9) กลุม่คนงานอตุสาหกรรมอาหารทะเลภาคใต ้(SSWG)  
10) กลุม่คนพิการพฒันาชลบรุ ี   
11) กลุม่คนรกัษ์บา้นเกิดบ าเหน็จณรงค ์ 
12) กลุม่คนรกัสขุภาพเทศบาลเมืองกาญจนบรุ ี  
13) กลุม่คนรกัสขุภาพบา้นเขาใหญ่    
14) กลุม่คนรกัองครกัษ์  จงัหวดันครนายก    
15) กลุม่คนสามวยั สานสายใยสขุภาพ อ.ปง จ.พะเยา    
16) กลุม่คนเหลา่ไฮงามไมเ่อาเหมืองแร ่ต.เหลา่ไฮงาม อ.กฉิุนารายณ ์จ.กาฬสนิธุ ์
17) กลุม่คุม้ครองผูบ้รโิภคภาคประชาชนอ าเภอหนองบญุมาก   
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18) กลุม่คุม้ครองสทิธิประชาชนปากช่อง   
19) กลุม่คุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภค อ าเภอด าเนินสะดวก-บางแพ  จ.ราชบรุ ี   
20) กลุม่คุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภค อ าเภอโพธาราม-บา้นโป่ง  จ.ราชบรุ ี    
21) กลุม่คุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคต าบลโคกขาม  จ.สมทุรสาคร       
22) กลุม่คุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคต าบลบางกระเจา้  จ.สมทุรสาคร    
23) กลุม่คุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคต าบลบา้นเกาะ  จ.สมทุรสาคร        
24) กลุม่คุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคต าบลบา้นบอ่  จ.สมทุรสาคร    
25) กลุม่คุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคต าบลสวนหลวง   จ.สมทุรสาคร      
26) กลุม่เครอืขา่ยองคก์รผูบ้รโิภค ต าบลคลองอูต่ะเภา อ.หาดใหญ่    
27) กลุม่ฅนรกัษ์บา้นเกิด 6 หมูบ่า้น ต.เขาหลวง อ.วงัสะพงุ จ.เลย 
28) กลุม่ชาวงั 5   
29) กลุม่ดอกคณูเสยีงแคน   
30) กลุม่ดีอีหล ีอีสานบา้นเฮา   
31) กลุม่เดก็และเยาวชนต าบลดา่นชา้ง    
32) กลุม่เดก็และเยาวชนหนองเม็ก 
33) กลุม่ท าทาง   
34) กลุม่ธนาคารขยะบา้นนากระแสน ต าบลไรโ่คก  อ าเภอบา้นลาด  จ.เพชรบรุ ี    
35) กลุม่นนัทนาการไรเ่พนียด ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอเมือง  จ.เพชรบรุ ี   
36) กลุม่นิเวศวฒันธรรมศกึษา 
37) กลุม่บานบรุ ี 
38) กลุม่ใบไม ้
39) กลุม่ผูใ้ชแ้รงงานสระบรุแีละใกลเ้คียง   
40) กลุม่ผูส้งูอาย ุต าบลคลองตาคต  จ.ราชบรุ ี    
41) กลุม่ผูส้งูอายอุอกก าลงักายบา้นประตชูยั  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา    
42) กลุม่พงหลแีป จงัหวดันราธิวาส 
43) กลุม่พะยนูศรตีรงั 
44) กลุม่เพื่อนน า้พอง   
45) กลุม่เพื่อนผูบ้รโิภคสคีิว้   
46) กลุม่เพื่อนเมืองพล   
47) กลุม่เพื่อนหนองสองหอ้ง  
48) กลุม่เพื่อผูบ้รโิภคสงูเนิน (สพส.)   
49) กลุม่เพื่อผูบ้รโิภคอ าเภอเมืองโคราช   
50) กลุม่มิตรสมัพนัธ ์  
51) กลุม่แมบ่า้นศนูยร์วมพฒันาชมุชน   
52) กลุม่ไมข้ีดไฟ 
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53) กลุม่ยกระดบัสนิคา้ชมุชน   
54) กลุม่ยงัยิม้ 
55) กลุม่เยาวชนโชคชยัหวัใจยิม้ยิม้ 
56) กลุม่เยาวชนต าบลทากาศ จงัหวดัล าพนู   
57) กลุม่เยาวชนบา้นโนนสว่ย 
58) กลุม่เยาวชนรกัแมก่ลอง   
59) กลุม่เยาวชนลกูหมากเชแนล 
60) กลุม่เยาวชนศรขีรภมูิ อ าเภอศรขีรภมูิ จ.สรุนิทร ์   
61) กลุม่เยาวชนอาสารถมา้ล าปาง    
62) กลุม่รวมน า้ใจ    
63) กลุม่รกัจงัสตลู   
64) กลุม่รกัษเ์ขาใหญ่ 
65) กลุม่รกัษ์น า้ซบัค าป่าหลาย ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มกุดาหาร 
66) กลุม่รกัษ์บางบาล จงัหวดัพระนครศรอียธุยา    
67) กลุม่รกัษ์บา้นแหง ต.บา้นแหง อ.งาว จ.ล าปาง 
68) กลุม่รกัษ์ล  าคอหงษ์ อ.โนนสงู จ.นครราชสมีา 
69) กลุม่รกัษ์อ าเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร 
70) กลุม่รุง้อรุณองคก์รสาธารณะประโยชน ์จงัหวดัล าปางค ์ 
71) กลุม่แรงงานหญิงเพื่อความยตุิธรรม  
72) กลุม่โรงน า้ชา 
73) กลุม่ลกูมะปราง สระบรุ ี
74) กลุม่วิจยันโยบายสาธารณะ คณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
75) กลุม่วิสาหกิจชมุชนเกษตรพอเพยีง ต.ปลายนา อ.ศรปีระจนัต ์จ.สพุรรณบรุ ี  
76) กลุม่วิสาหกิจชมุชนเกษตรเมืองเหนอ่บางปลามา้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุ ี         
77) กลุม่วิสาหกิจชมุชนเกษตรอินทรยีท์ุง่ทองยั่งยืน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี           
78) กลุม่วิสาหกิจชมุชนเกษตรอินทรยีแ์ปลงใหญ่บอ่สพุรรณ อ.สองพีน่อ้ง  จ.สพุรรณบรุ ี        
79) กลุม่วิสาหกิจชมุชนแนวรว่มปฏิวตัิขยะสพุรรณบรุ ี    
80) กลุม่วิสาหกิจชมุชนแปรรูปสมนุไพรเพื่อการเกษตร ต าบลเขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี 
81) กลุม่วิสาหกิจชมุชนรกัษ์พลงังานชมุชนพอเพียง ต าบลเขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี   
82) กลุม่วิสาหกิจชมุชนแสงสวา่งออรแ์กนิค อ.ศรปีระจนัทร ์ จ.สพุรรณบรุ ี        
83) กลุม่ศกึษาการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC Watch)   
84) กลุม่ศกึษาขอ้ตกลงเขตการคา้เสรภีาคประชาชน (FTA WATCH)    
85) กลุม่ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงบา้นตะโกลา่ง  จ.ราชบรุ ี   
86) กลุม่สง่เสรมิการเขา้ถงึการสนบัสนนุดา้นสขุภาพและสงัคม (APASS)          
87) กลุม่สวสัดิการต าบลไรส่ม้ อ าเภอเมือง  จ.เพชรบรุ ี    
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88) กลุม่สหภาพแรงงานปู่ เจา้สมงิพรายและใกลเ้คยีง   
89) กลุม่สหภาพแรงงานภาคตะวนัออก พืน้ท่ีแหลมฉบงั 
90) กลุม่สหภาพแรงงานออ้มนอ้ย-ออ้มใหญ่  
91) กลุม่สจัจะบญุวนัละบาทกลุม่ออมทรพัยเ์พื่อการผลติ  ต าบลสวนป่าน    
92) กลุม่สนัป่าตอง – แมว่างเสวนา     
93) กลุม่สานฝันเยาวชนสตลู 
94) กลุม่สายธารน า้ใจต าบลหนองหลม่ อ.ดอกค าใต ้ จ.พะเยา     
95) กลุม่สูชี่วิตใหม ่อ าเภอจนุ      
96) กลุม่อนรุกัษ์ป่าชมุชนเขาเหลา่ใหญ่-ผาจนัได ต.ดงมะไฟ อ.สวุรรณคหูา จ.หนองบวัล าภ ู
97) กลุม่อนรุกัษว์ฒันธรรมลาหูลุ่ม่น า้แมต่  ๋าแมน่ า้ขุน่ 
98) กลุม่อนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มสนามชยั-บา้นแปง้ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา   
99) กลุม่อนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มอา่งล าพอกและโบราณสถาน อ.ศรขีรภมูิ 
100) กลุม่อนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มอดุรธานี   
101) กลุม่ออกก าลงักาย ต าบลเวยีงคอย  จ.เพชรบรุ ี     
102) กลุม่ออมทรพัยช์มุชนกโุบร ์จงัหวดัสงขลา   
103) กลุม่ออมทรพัยช์มุชนเขารูปชา้ง (อิสระ)  จงัหวดัสงขลา    
104) กลุม่ออมทรพัยช์มุชนเขารูปชา้ง โซน 2   
105) กลุม่ออมทรพัยช์มุชนเขารูปชา้งโซน 1    
106) กลุม่ออมทรพัยช์มุชนคลองมวน  
107) กลุม่ออมทรพัยช์มุชนควนดินแดง   
108) กลุม่ออมทรพัยช์มุชนทางลอ้  
109) กลุม่ออมทรพัยช์มุชนเทียนทะเลพฒันา    
110) กลุม่ออมทรพัยช์มุชนบอ่บวั   
111) กลุม่ออมทรพัยช์มุชนบอ่สเีสยีด   
112) กลุม่ออมทรพัยช์มุชนประชาอทุิศ 90    
113) กลุม่ออมทรพัยช์มุชนฟา้ใหมร่ว่มใจพฒันา  
114) กลุม่ออมทรพัยช์มุชนรมิทางรถไฟหลงัวดัช่องลม-หลงัฉาง    
115) กลุม่ออมทรพัยช์มุชนล าภรูา   
116) กลุม่ออมทรพัยช์มุชนสะพานยาว  
117) กลุม่ออมทรพัยช์มุชนสะพานรว่มพนูผล 1  
118) กลุม่ออมทรพัยช์มุชนสะพานรว่มพนูผล 2  
119) กลุม่ออมทรพัยช์มุชนหนองยวน 2   
120) กลุม่ออมทรพัยซ์าเลง้ชมุชนออ่นนชุ 14 ไร ่ 
121) กลุม่ออมทรพัยบ์า้นรมิเล    
122) กลุม่ออมทรพัยบ์า้นไรก่ลว้ย ต าบลตน้มะมว่ง อ าเภอเมือง  จ.เพชรบรุ ี      



Page 5 of 54 
  

 
 

123) กลุม่ออมทรพัยอ์ลัอามานะห ์บา้นบางโรง จ.ภเูก็ต    
124) กลุม่อาสาตา้นโควิดชมุชนแจ่มจนัทร ์กทม. 
125) กลุม่อาสาสมคัรเพื่อการพฒันาชมุชนและการคุม้ครองสทิธิ (VCAP) 
126) กลุม่ฮ่วมใจ๋หลา่ยดอย จงัหวดัล าพนู   
127) กลุม่ฮกัภซูาง    
128) กลุม่ฮกัแมน่ า้เลย     
129) กองทนุท่ีดินที่อยูอ่าศยัทุง่หลวง  จ.ราชบรุ ี  
130) กองทนุบทบาทสตรบีา้นคา  จ.ราชบรุ ี  
131) กองทนุแมข่องแผน่ดินโครงการสวสัดิการชมุชนต าบลดอนคา  อ.อูท่อง  จ.สพุรรณบรุ ี   
132)  กองทนุแมข่องแผน่ดินเพื่อสวสัดกิารชมุชนต าบลจระเขใ้หญ่  อ.บางปลามา้  จ.สพุรรณบรุ ี   
133) กองทนุสวสัดิการชมุชน    
134) กองทนุสวสัดิการชมุชน ต าบลกมลา  จ.ภเูก็ต   
135) กองทนุสวสัดิการชมุชน ต าบลเกาะแกว้  จ.ภเูก็ต      
136) กองทนุสวสัดิการชมุชน ต าบลเชิงทะเล   จ.ภเูก็ต     
137) กองทนุสวสัดิการชมุชน ต าบลเทพกระษัตร ี จ.ภเูก็ต       
138) กองทนุสวสัดิการชมุชน ต าบลไมข้าว  จ.ภเูก็ต     
139) กองทนุสวสัดิการชมุชน ต าบลสาค ู จ.ภเูก็ต      
140) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลกฤษณา  อ.บางปลามา้  จ.สพุรรณบรุ ี  
141) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลเขาดิน  อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี   
142) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลเขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี   
143) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลโคกโคเฒา่  อ.เมือง  จ.สพุรรณบรุ ี    
144) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลแจงงาม  อ.หนองหญา้ไซ  จ.สพุรรณบรุ ี   
145) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลดอนเจดยี ์ อ.ดอนเจดยี ์ จ.สพุรรณบรุ ี   
146) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลดอนปรู  อ.ศรปีระจนัต ์ จ.สพุรรณบรุ ี   
147) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลดา่นชา้ง  อ.ดา่นชา้ง  จ.สพุรรณบรุ ี   
148) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลตน้ตาล  อ.สองพี่นอ้ง  จ.สพุรรณบรุ ี   
149) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลทะเลบก  อ.ดอนเจดยี ์ จ.สพุรรณบรุ ี  
150) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลทบัตีเหลก็  อ.เมือง  จ.สพุรรณบรุ ี    
151) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลทพัหลวง  อ.หนองหญา้ไซ  จ.สพุรรณบรุ ี   
152) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลทุง่คล ี อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี   
153) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลทุง่คอก  อ.สองพี่นอ้ง  จ.สพุรรณบรุ ี   
154) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลนิคมกระเสยีว  อ.ดา่นชา้ง  จ.สพุรรณบรุ ี   
155) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลบางปลามา้  อ.บางปลามา้  จ.สพุรรณบรุ ี   
156) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลบางพลบั  อ.สองพี่นอ้ง  จ.สพุรรณบรุ ี   
157) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลบางใหญ่  อ.บางปลามา้  จ.สพุรรณบรุ ี   
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158) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลบา้นกุ่ม  อ.สองพี่นอ้ง  จ.สพุรรณบรุ ี   
159) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลบา้นโพธ์ิ  อ.เมือง  จ.สพุรรณบรุ ี    
160) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลป่าสะแกวงัศรรีาช  อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี
161) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลพลบัพลาไชย  อ.อูท่อง  จ.สพุรรณบรุ ี   
162) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลมดแดง  อ.ศรปีระจนัต ์ จ.สพุรรณบรุ ี   
163) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลมะขามลม้  อ.บางปลามา้  จ.สพุรรณบรุ ี   
164) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลมาบแค    
165) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลยางนอน  อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี   
166) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลยา่นยาว อ.สามชกุ  จ.สพุรรณบรุ ี   
167) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลรัว้ใหญ่  อ.เมือง  จ.สพุรรณบรุ ี    
168) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลไรร่ถ  อ.ดอนเจดีย ์ จ.สพุรรณบรุ ี   
169) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลลานตากฟา้   
170) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลวงัน า้ซบั  อ.ศรปีระจนัต ์ จ.สพุรรณบรุ ี   
171) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลวงัยาง  อ.ศรปีระจนัต ์ จ.สพุรรณบรุ ี   
172) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลวงัยาว  อ.ดา่นชา้ง  จ.สพุรรณบรุ ี   
173) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลวงัลกึ  อ.สามชกุ  จ.สพุรรณบรุ ี   
174) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลวดัดาว  อ.บางปลามา้  จ.สพุรรณบรุ ี   
175) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลวดัโบสถ ์ อ.บางปลามา้  จ.สพุรรณบรุ ี   
176) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลศรปีระจนัต ์ อ.ศรปีระจนัต ์ จ.สพุรรณบรุ ี   
177) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลศรสี  าราญ  อ.สองพี่นอ้ง  จ.สพุรรณบรุ ี   
178) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลสนามชยั  อ.เมือง  จ.สพุรรณบรุ ี    
179)  กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลสระกระโจม  อ.ดอนเจดีย ์ จ.สพุรรณบรุ ี   
180) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลหนองขาม  อ.หนองหญา้ไซ  จ.สพุรรณบรุ ี   
181) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลหนองบอ่  อ.สองพี่นอ้ง  จ.สพุรรณบรุ ี   
182) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลหนองโพธ์ิ  อ.หนองหญา้ไซ  จ.สพุรรณบรุ ี   
183) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลหนองมะคา่โมง  อ.ดา่นชา้ง  จ.สพุรรณบรุ ี   
184) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลหนองสะเดา  อ.สามชกุ  จ.สพุรรณบรุ ี   
185) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลหนองสาหรา่ย  อ.ดอนเจดยี ์ จ.สพุรรณบรุ ี   
186) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลหนองหญา้ไซ  อ.หนองหญา้ไซ  จ.สพุรรณบรุ ี   
187) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลหวัเขา  อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี   
188) กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลองคพ์ระ  อ.ดา่นชา้ง  จ.สพุรรณบรุ ี   
189) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลกะรน  จ.ภเูก็ต    
190) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็  อ.อูท่อง  จ.สพุรรณบรุ ี 
191) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลเขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี   
192) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลฉลอง  จ.ภเูก็ต        
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193) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลเชิงทะเล จ.ภเูก็ต       
194) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลดอนเจดีย ์ อ.ดอนเจดยี ์ จ.สพุรรณบรุ ี   
195) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลดา่นชา้ง  อ.ดา่นชา้ง  จ.สพุรรณบรุ ี   
196) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลทา่ระหดั  อ.เมือง  จ.สพุรรณบรุ ี    
197) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลทา้วอูท่อง  อ.อูท่อง  จ.สพุรรณบรุ ี   
198) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลทา่เสด็จ  อ.เมือง  จ.สพุรรณบรุ ี    
199) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลเทพกระษัตร ี  จ.ภเูก็ต     
200) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลนางบวช  อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี   
201) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลบอ่กรุ  อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี   
202) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลบา้นแหลมพฒันา  อ.บางปลามา้  จ.สพุรรณบรุ ี   
203) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลปลายนา  อ.ศรปีระจนัต ์ จ.สพุรรณบรุ ี   
204) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลปากน า้  อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี   
205) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลป่าคลอก   จ.ภเูก็ต     
206) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลรษัฎา  จ.ภเูก็ต   
207) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลราไวย ์ จ.ภเูก็ต    
208) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลวชิิต  จ.ภเูก็ต     
209) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลศรสีนุทร  จ.ภเูก็ต      
210) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลหนองกระทุม่  อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี   
211) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลหว้ยวงัทอง  อ.เมือง  จ.สพุรรณบรุ ี    
212) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลนครภเูก็ต   
213) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลเมืองกะทู ้ จ.ภเูก็ต      
214) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลเมืองป่าตอง  จ.ภเูก็ต     
215) กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลเมืองสพุรรณบรุ ี อ.เมือง  จ.สพุรรณบรุ ี    
216) กองทนุสวสัดิการชมุชนโพธ์ิพระยารว่มใจ  อ.เมือง  จ.สพุรรณบรุ ี    
217) กองทนุออมบญุวนัละบาทสวสัดกิารชมุชนเทศบาลต าบลอูท่อง  อ.อูท่อง  จ.สพุรรณบรุ ี   
218) ขบวนการประชาชนเพื่อสงัคมที่เป็นธรรม (P MOVE)   
219) ขบวนประชาชน 5 ภาค 
220) ขบวนผูห้ญิงปฏิรูปประเทศไทย (We Move)    
221) ขบวนองคก์รชมุชนฅนอ านาจเจรญิ   
222) ขบวนองคก์รชมุชนจงัหวดัสพุรรณบรุ ี  
223) ขบวนองคก์รชมุชนจงัหวดัสรุนิทร ์  
224) คณะกรรมการท่ีปรกึษาชมุชนชายที่มีความหลากหลายทางเพศ (M-CAB)  
225) คณะกรรมการประสานงานองคก์รพฒันาเอกชน (กป.อพช) 
226) คณะกรรมการประสานงานองคก์รพฒันาเอกชนภาคใต ้ 
227) คณะกรรมการประสานงานองคก์รพฒันาเอกชนภาคเหนือ    
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228) คณะกรรมการประสานงานองคก์รพฒันาเอกชนภาคอีสาน   
229) คณะกรรมการประสานองคก์รพฒันาเอกดชนภาคเหนือลา่ง – กลาง   
230) คณะกรรมการรณรงคเ์พื่อประชาธิปไตย (ครป.)   
231) คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) 
232) คณะกรรมการองคก์ารพฒันาเอกชนดา้นเอดส ์  
233) คณะกรรมการฯ เอดสต์ าบลแมย่างฮ่อ   
234) คณะท างานสง่เสรมิบทบาทหญิงชายในการพฒันา จงัหวดัพะเยา    
235) ครอบครวัยิม้จงัหวดัสรุนิทร ์   
236) ครสิตจกัรแหง่ความหวงั จ.กาญจนบรุ ี  
237) เครอืขา่ย 304  กินได ้   
238) เครอืขา่ย PHA จงัหวดัแพร ่  
239) เครอืขา่ย เขียว สวย หอม   
240) เครอืขา่ยกลุม่เกษตรกรท านาวงัพฒันา  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
241) เครอืขา่ยเกษตรอินดีจ้งัหวดัสพุรรณบรุี  
242) เครอืขา่ยกลุม่ออมทรพัยเ์พื่อนหญิงชมุชนสะพานสงู กทม. 
243) เครอืขา่ยกะเหรีย่งเพื่อวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม (KNCE) 
244) เครอืขา่ยการจดัการน า้ชมุชนลุม่น า้พอง   
245) เครอืขา่ยการจดัการลุม่น า้ชมุชนลุม่น า้โขง   
246) เครอืขา่ยการศกึษาทางเลอืก 
247) เครอืขา่ยเกษตรกรรมทางเลอืก 4 ภาค   
248) เครอืขา่ยเกษตรกรรมทางเลอืกจงัหวดัฉะเชิงเทรา   
249) เครอืขา่ยเกษตรทางเลอืกภาคอีสาน   
250) เครอืขา่ยเกษตรอินทรยีว์ิถีเมืองลงุ 
251) เครอืขา่ยเขาใหญ่ดีจงั 
252) เครอืขา่ยคนจนเมือง จ.ตรงั  
253) เครอืขา่ยความมั่นคงทางอาหารของกลุม่ชาติพนัธุ ์
254) เครอืขา่ยคุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคต าบลทุง่หลวง อ.ปากทอ่  จ.ราชบรุ ี    
255) เครอืขา่ยจงัหวดัจดัการตนเอง  
256) เครอืขา่ยจดัการสิง่แวดลอ้มบนพืน้ท่ีสงู   
257) เครอืขา่ยจิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อน   
258) เครอืขา่ยชนเผา่พืน้เมืองแหง่ประเทศไทย (คชท.)    
259) เครอืขา่ยชวนพอ่บา้นเลกิบหุรีบ่างขนุเทียน 
260) เครอืขา่ยชาติพนัธุเ์ทือกเขาเพชรบรูณ ์ 
261) เครอืขา่ยชาวบา้นอนรุกัษ์แก่งละวา้    
262) เครอืขา่ยชมุชนกา้วหนา้   
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263) เครอืขา่ยชมุชนนา่อยูพ่ทัลงุ 
264) เครอืขา่ยชมุชนพระราม 3    
265) เครอืขา่ยชมุชนเพื่อการปฏิรูปสงัคมและการเมือง  
266) เครอืขา่ยเดก็รุน่ใหมไ่มพ่นนั   
267) เครอืขา่ยชา้งป่าตน้สพุรรณบรุ ี  
268) เครอืขา่ยเดก็และเยาวชนจงัหวดัมหาสารคาม 
269) เครอืขา่ยเดก็และเยาวชนตน้กลา้ชนเผา่พืน้เมือง (TKN) 
270) เครอืขา่ยตระกลูมง้ในประเทศไทย 
271) เครอืขา่ยติดตามแผนพฒันาจงัหวดัสตลู 
272) เครอืขา่ยทรพัยากรจงัหวดันา่น   
273) เครอืขา่ยทอ่งเที่ยวชมุชนจงัหวดัชลบรุ ี  
274) เครอืขา่ยที่ดินจงัหวดัแพร ่
275) เครอืขา่ยนกักฎหมายเพื่อเดก็และเยาวชน   
276) เครอืขา่ยนกักฎหมายสทิธิมนษุยชนภาคใต ้   
277) เครอืขา่ยนกัสือ่สารแรงงาน 
278) เครอืขา่ยปกปอ้งเดก็ชายแดนใต ้
279) เครอืขา่ยปฏิบตัิการดา้นแรงงานขา้มชาติ 
280) เครอืขา่ยปฏิรูปท่ีดินภาคอีสาน   
281) เครอืขา่ยประชาชนคุม้ครองสทิธิต าบลทา่เสา    
282) เครอืขา่ยประชาชนตดิตามแผนพฒันาจงัหวดัสตลู   
283) เครอืขา่ยประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของแร ่
284) เครอืขา่ยประชาชนศกึษาและติดตามปัญหาขยะ   
285) เครอืขา่ยประมงพืน้บา้นจงัหวดัชลบรุ ี  
286) เครอืขา่ยประสานงานองคก์รชมุชน จ.นครสวรรค ์ 
287) เครอืขา่ยป่าชมุชน จ.อ านาจเจรญิ     
288) เครอืขา่ยป่าไมภ้าคพลเมืองสรุนิทร ์    
289) เครอืขา่ยผูเ้ฒา่ผูแ้ก่จงัหวดัเลย    
290) เครอืขา่ยผูต้ิดเชือ้ HIV จ.กาญจนบรุ ี  
291) เครอืขา่ยผูต้ิดเชือ้จงัหวดัพะเยา    
292) เครอืขา่ยผูต้ิดเชือ้เอชไอวี/เอดส ์จงัหวดัล าปาง    
293) เครอืขา่ยผูต้ิดเชือ้เอชไอวี/เอดส ์จงัหวดัล าพนู   
294) เครอืขา่ยผูต้ิดเชือ้เอชไอวี/เอดส ์อ าเภอดอยหลอ่  
295) เครอืขา่ยผูต้ิดเชือ้เอชไอวี/เอดสจ์งัหวดัเชียงใหม ่   
296) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค จงัหวดักระบี่      
297) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค ต าบลรูสะมิแล    



Page 10 of 54 
  

 
 

298) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ าเภอกระแสสนิธุ ์จ.สงขลา   
299) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ าเภอคลองทอ่ม จ.กระบ่ี      
300) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ าเภอคลองหอยโขง่ จ.สงขลา      
301) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ าเภอควนเนยีง จ.สงขลา      
302) เครอืขา่ยผูบ้ริโภค อ าเภอโคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี    
303) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ าเภอเทพา จ.สงขลา      
304) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ าเภอนาหมอ่ม จ.สงขลา      
305) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ าเภอบางกล ่า จ.สงขลา      
306) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ าเภอปะนาเระ จ.ปัตตานี       
307) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ าเภอเมือง จ.กระบี่      
308) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ าเภอยะรงั จ.ปัตตานี       
309) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ าเภอระโนด จ.สงขลา     
310) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ าเภอรตัภมูิ จ.สงขลา   
311) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ าเภอล าทบั จ.กระบี่      
312) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ าเภอสทิงพระ จ.สงขลา     
313) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ าเภอสะเดา จ.สงขลา     
314) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ าเภอสงิหนคร จ.สงขลา      
315) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ าเภอหนองจิก จ.ปัตตานี       
316) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ าเภอเหนือคลอง จ.กระบี่      
317) เครอืขา่ยผูบ้รโิภค อ าเภออา่วลกึ จ.กระบี่      
318) เครอืขา่ยผูบ้รโิภคจงัหวดัภเูก็ต 
319) เครอืขา่ยผูบ้รโิภคจงัหวดัยโสธร    
320) เครอืขา่ยผูบ้รโิภคตอหลงั       
321) เครอืขา่ยผูบ้รโิภคต าบลตะลโุบะ        
322) เครอืขา่ยผูบ้รโิภคต าบลประจนั    
323) เครอืขา่ยผูบ้รโิภคต าบลปยุคุ      
324) เครอืขา่ยผูบ้รโิภคต าบลยะรงั       
325) เครอืขา่ยผูบ้รโิภคปะกาฮารงั      
326) เครอืขา่ยผูบ้รโิภคอ าเภอกะทู ้จ.ภเูก็ต  
327) เครอืขา่ยผูบ้รโิภคอ าเภอถลาง จ.ภเูก็ต   
328) เครอืขา่ยผูบ้รโิภคอ าเภอบางคนที จงัหวดัสมทุรสงคราม   
329) เครอืขา่ยผูบ้รโิภคอ าเภอพนุพิน      
330) เครอืขา่ยผูบ้รโิภคอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม     
331) เครอืขา่ยผูบ้รโิภคอ าเภอเมืองปัตตานี      
332) เครอืขา่ยผูบ้รโิภคอ าเภอเมืองภเูก็ต 
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333) เครอืขา่ยผูบ้รโิภคอ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม      
334) เครอืขา่ยผูไ้รส้ทิธ์ิ  
335) เครอืขา่ยผูส้งูอายอุ าเภอโนนสงั 
336) เครอืขา่ยผูห้ญิงเทือกเขาเพชรบรูณ ์       
337) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพประเทศไทย    
338) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพภาคกลาง  จงัหวดันครนายก     
339) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพภาคกลาง  จงัหวดันนทบรุ ี  
340) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพภาคกลาง  จงัหวดัปทมุธานี 
341) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพภาคกลาง  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา    
342) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพภาคกลาง  จงัหวดัลพบรุ ี  
343) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพภาคกลาง  จังหวดัสงิหบ์รุ ี    
344) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพภาคกลาง  จงัหวดัอา่งทอง    
345) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพภาคตะวนัตก  จงัหวดักาญจนบรุ ี   
346) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพภาคตะวนัตก  จงัหวดัเพชรบรุ ี   
347) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพภาคตะวนัตก  จงัหวดัราชบรุ ี   
348) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพภาคตะวนัตก  จงัหวดัสมทุรสาคร   
349) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพภาคตะวนัตก  จงัหวดัสพุรรณบรุ ี   
350) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพภาคเหนือดอนลา่ง  จงัหวดัชยันาท    
351) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพภาคเหนือดอนลา่ง  จงัหวดัอทุยัธานี    
352) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพภาคเหนือตอนบน  จงัหวดัเชียงใหม ่  
353) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพภาคเหนือตอนบน  จงัหวดัพะเยา    
354) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพภาคอีสาน  จงัหวดัมหาสารคาม   
355) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพภาคอีสาน  จงัหวดัมกุดาหาร     
356) เครอืขา่ยผูห้ญิงเพื่อสขุภาพภาคอีสาน  จงัหวดัศรสีะเกษ     
357) เครอืขา่ยผูห้ญิงยตุิความรุนแรงแสวงสนัติภาพ 3 จงัหวดัชายแดนใต ้
358) เครอืขา่ยผูห้ญิงรกัษ์สขุภาพ ต าบลบา้นใหม ่อ.เมือง จ.พะเยา   
359) เครอืขา่ยเฝา้ระวงักลยทุธธ์ุรกิจสรุา    
360) เครอืขา่ยพลงัผูส้งูวยั    
361) เครอืขา่ยพลงัสงัคม จ.กาญจนบรุ ี   
362) เครอืขา่ยพะเยาเพื่อการพฒันา 
363) เครอืขา่ยพทัลงุยิม้ 
364) เครอืขา่ยเพื่อนตะวนัออก วาระเปลีย่นตะวนัออก  
365) เครอืขา่ยเพื่อนหญิงนนท ์
366) เครอืขา่ยเพื่อนหญิงลา้นนา 
367) เครอืขา่ยเพื่อนหญิงลา้นนาจงัตาก 
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368) เครอืขา่ยเพื่อนหญิงลา้นนาจงัล าพนู 
369) เครอืขา่ยเพื่อนหญิงลา้นนาจงัหวดัเชียงราย 
370) เครอืขา่ยเพื่อนหญิงลา้นนาจงัหวดัพิษณโุลก 
371) เครอืขา่ยเพื่อนหญิงลา้นนาจงัหวดัแพร ่
372) เครอืขา่ยเพื่อนหญิงลา้นนาจงัหวดัล าปาง 
373) เครอืขา่ยเพื่อนหญิงลา้นนาจงัหวดัสโุขทยั 
374) เครอืขา่ยเพื่อนหญิงลา้นนาจงัหวดัอตุรดิตถ ์  
375) เครอืขา่ยเพื่อนหญิงลุม่น า้เจา้พระยา 
376) เครอืขา่ยภาคประชาชน ปปส. กทม. 
377) เครอืขา่ยแมห่ญิงลา้นนาจงัหวดัแมฮ่่องสอน 
378) เครอืขา่ยแมห่ญิงสขุภาวะจงัหวดัอบุล 
379) เครอืขา่ยแมห่ญิงสขุภาวะเชียงใหม่ 
380) เครอืขา่ยแมห่ญิงสขุภาวะนา่น 
381) เครอืขา่ยแมห่ญิงอีสาน 
382) เครอืขา่ยเยาวชน south youth ranger 
383) เครอืขา่ยเยาวชน young phitsanulok forum 
384) เครอืขา่ยเยาวชนเทือกเขาเพชรบรูณ ์  
385) เครอืขา่ยเยาวชนนกัรณรงคง์ดเหลา้ภาคตะวนัตก 
386) เครอืขา่ยเยาวชนปราจีนรกัษ์บา้นเกิด    
387) เครอืขา่ยเยาวชนลดปัจจยัเสีย่ง   
388) เครอืขา่ยเยาวชนลดปัจจยัเสีย่งภาคใตต้อนลา่ง 
389) เครอืขา่ยรณรงคป์อ้งกนัภยัแอลกอฮอล ์  
390) เครอืขา่ยรถไฟสายใต-้ตะวนัตก      
391) เครอืขา่ยรวมมิตรบางปะกง    
392) เครอืขา่ยรฐัสวสัดกิารเพื่อความเทา่เทียมและเป็นธรรม   
393) เครอืขา่ยแรงงานนอกระบบ  อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น   
394) เครอืขา่ยแรงงานนอกระบบจงัหวดัเชียงใหม ่  
395) เครอืขา่ยแรงงานนอกระบบต าบลดอยงาม     
396) เครอืขา่ยแรงงานนอกระบบต าบลแมล่าว พะเยา     
397) เครอืขา่ยละวา้เพื่อวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม   
398) เครอืขา่ยลซีูแหง่ประเทศไทย  
399) เครอืขา่ยลุม่น า้ชีตอนกลาง   
400) เครอืขา่ยลุม่น า้ปราจีนบรุ ี  
401) เครอืขา่ยลุม่น า้มลู     
402) เครอืขา่ยลุม่น า้แมจ่อก-แมเ่ลา  
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403) เครอืขา่ยลุม่น า้แมต่  ๋าแมน่ า้ขุน่ 
404) เครอืขา่ยลุม่น า้แมเ่ตีย้ะแมแ่ตะตอนบน 
405) เครอืขา่ยลุม่น า้แมแ่ปะ 
406) เครอืขา่ยลุม่น า้แมย่ะ-แมป่อน  
407) เครอืขา่ยวฒันธรรมดาราอางในประเทศไทย 
408) เครอืขา่ยวฒันธรรรมลาหูใ่นประเทศไทย 
409) เครอืขา่ยวิสาหกิจชมุชนเกษตรอนิทรยี ์ต าบลพทุไธสง   
410) เครอืขา่ยศรสีะเกษตดิยิม้ 
411) เครอืขา่ยสตร ี4 ภาค 
412) เครอืขา่ยสตรชีนเผา่แหง่ประเทศไทย (คสช.)   
413) เครอืขา่ยสตรพีิการจงัหวดัแพร ่   
414) เครอืขา่ยสตรภีกูามยาว    
415) เครอืขา่ยสถานะบคุคล 
416) เครอืขา่ยสภาพลเมืองจงัหวดัชลบรุ ี    
417) เครอืขา่ยสภาองคก์รชมุชน จ.อ านาจเจรญิ    
418) เครอืขา่ยสภาองคก์รชมุชนต าบล ภาคใต ้
419) เครอืขา่ยสภาองคก์รชมุชนต าบลจงัหวดัชลบรุ ี  
420) เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพเยาวชน 
421) เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพเยาวชนภาคเหนือตอนลา่ง 
422) เครอืขา่ยสลมั 4 ภาค    
423) เครอืขา่ยสวสัดิการชมุชนจงัหวดัอ านาจเจรญิ 
424) เครอืขา่ยสหภาพแรงงานธนาคารและสถาบนัการเงิน (BFUN) 
425) เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้มภาคประชาชนจงัหวดัพษิณโุลก   
426) เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้มมง้เขก็นอ้ย     
427) เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้มเมืองวงัสะพงุ   
428) เครอืขา่ยสือ่ชนเผา่พืน้เมือง 
429) เครอืขา่ยสือ่มวลชนจงัหวดัหนองบวัล าภ ู  
430) เครอืขา่ยสือ่สรา้งสรรคเ์พื่อการขบัเคลือ่นสงัคม    
431) เครอืขา่ยสขุภาพชาติพนัธุบ์นพืน้ที่สงู (คชส.) 
432) เครอืขา่ยสขุภาพและโอกาส (HON)  
433) เครอืขา่ยสขุภาวะคอหงสจ์งัหวดัสงขลา 
434) เครอืขา่ยสขุภาวะดา้นแรงงาน 
435) เครอืขา่ยหมอยาพืน้บา้นจงัหวดัเลย       
436) เครอืขา่ยหลกัประกนัสขุภาพประชาชนภาคใตต้อนลา่ง   
437) เครอืขา่ยหลกัประกนัสขุภาพภาคประชาชน จงัหวดัสงขลา   
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438) เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้ จงัหวดันครปฐม    
439) เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้จงัหวดัก าแพงเพชร  
440) เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้จงัหวดัชยันาท 
441) เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้จงัหวดัตาก 
442) เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้จงัหวดันครสวรรค ์ 
443) เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้จงัหวดัพษิณโุลก 
444) เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้จงัหวดัเพชรบรุ ี   
445) เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้จงัหวดัเพชรบรูณ ์
446) เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้จงัหวดัราชบรุ ี     
447) เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้จงัหวดัสมทุรสงคราม      
448) เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้จงัหวดัสโุขทยั  
449) เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้จงัหวดัอตุรดิตถ ์ 
450) เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้จงัหวดัอทุยัธานี 
451) เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้ภาคใตต้อนบน 
452) เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้ภาคใตต้อนลา่ง 
453) เครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้อีสานตอนลา่ง 
454) เครอืขา่ยองคก์รชมุชน จ.ตาก  
455) เครอืขา่ยองคก์รชมุชน จ.สโุขทยั  
456) เครอืขา่ยองคก์รชมุชนอ าเภอจอมทอง   
457) เครอืขา่ยองคก์รดา้นประชากรขา้มชาติ (MWG)   
458) เครอืขา่ยองคก์รผูบ้รโิภค อ าเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา   
459) เครอืขา่ยองคก์รผูบ้รโิภค อ าเภอหาดใหญ่    
460) เครอืขา่ยองคก์รผูบ้รโิภคภาคใต ้   
461) เครอืขา่ยองคก์รพิทกัษ์สทิธิเดก็และการปกปอ้งคุม้ครองเด็กภาคเหนือ  
462) เครอืขา่ยอนรุกัษต์น้น า้ป่าสกั    
463) เครอืขา่ยอนรุกัษต์น้น า้พอง      
464) เครอืขา่ยอนรุกัษต์น้น า้พงุ     
465) เครอืขา่ยอนรุกัษต์น้น า้หมนั   
466) เครอืขา่ยอนรุกัษ์ป่าหวัไรป่ลายนา จงัหวดัหนองบวัล าภ ู  
467) เครอืขา่ยอาขา่ลุม่น า้โขง 
468) เครอืขา่ยอาสาสมคัรพิทกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มหมูบ่า้นจงัหวดัจนัทบรุ ี   
469) เครอืขา่ยอาหารปลอดภยัเชียงใหม ่   
470) เครอืขา่ยฮกัแพงแปงบา้นจงัหวดัหนองคาย   
471) โครงการขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะดา้นทรพัยากรแร ่
472) โครงการทามมนู  
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473) โครงการบา้นพิทกัษแ์ละคุม้ครองสทิธิเด็กชนเผา่ลุม่น า้โขง   
474) โครงการบา้นรวมใจ  
475) โครงการปฏิรูปการเกษตรและพฒันาชนบทจงัหวดัพิจิตร   
476) โครงการพฒันาพืน้ท่ีสงู (UHDP) 
477) โครงการเพื่อผูส้งูอาย ุ– forOldy  
478) โครงการวิจยัทอ้งถ่ิน จ.สรุนิทร ์   
479) โครงการสนบัสนนุการพฒันาทอ้งถ่ิน    
480) โครงการสนบัสนนุการพฒันาทอ้งถ่ินจงัหวดัชยัภมูิ (LDP) 
481) โครงการอาหารปันรกั    
482) ไคลเมทวอทชไ์ทยแลนด ์Climate Watch Thailand    
483) ชมรม pl e-sports 
484) ชมรมกีฬายงิปืนคนพิการจงัหวดัชลบรุ ี 
485) ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม ่   
486) ชมรมคนไทยไมท่ิง้กนั     
487) ชมรมคนพกิาร อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
488) ชมรมคนพกิารงานศิลป์   
489) ชมรมคนพกิารต าบลเจา้เจ็ด จงัหวดัพระนครศรอียธุยา   
490) ชมรมคนพกิารต าบลนามว่ง จงัหวดัอดุรธานี  
491) ชมรมคนพกิารต าบลสนามชยั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา   
492) ชมรมคนพกิารต าบลเหลา่หลวง จงัหวดัอดุรธานี   
493) ชมรมคนพกิารพลตูาหลวงพฒันา   
494) ชมรมคนรกับา้นหาด ต าบลบา้นหาด อ าเภอบา้นลาด  จ.เพชรบรุ ี    
495) ชมรมจิตอาสาสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนคนบา้นหมอ้  ต.บา้นหมอ้ อ.เมือง จ.เพชรบรุ ี      
496) ชมรมใจเขาใจเรา  
497) ชมรมชาวประมงพืน้บา้นจงัหวดัสตลู   
498) ชมรมไชยปราการยิม้สู ้   
499) ชมรมผูบ้รโิภคอาหารปลอดภยัจงัหวดัเชียงใหม ่   
500) ชมรมผูส้งูวยัรกัสขุภาพบา้นระหารนอ้ย ต าบลต าหรุ  อ.บา้นลาด   จ.เพชรบรุ ี    
501) ชมรมผูส้งูอายตุ  าบลหนองหลม่ อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา   
502) ชมรมผูส้งูอายบุา้นใหม ่    
503) ชมรมผูส้งูอายศุนูยเ์วชปฏิบตัิครอบครวั  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา    
504) ชมรมเพื่อนใจดอกค าใต ้ 
505) ชมรมเพื่อสขุภาพโรงพยาบาลฝาง    
506) ชมรมเมฆขาว รพ.นครนายก เครอืขา่ยผูต้ิดเชือ้เอชไอวี/เอดส ์จงัหวดันครนายก   
507) ชมรมเมลด็พนัธุบ์นัเทงิ   
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508) ชมรมรว่มใจอ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี  
509) ชมรมเรารกัสองลอ้นครปฐม   
510) ชมรมสง่เสรมิสขุภาพบา้นหนองจิก  จ.เพชรบรุ ี    
511) ชมรมสตรพีิการพระนครศรอียธุยา   
512) ชมรมสือ่เพื่อนคนพิการ   
513) ชมรมสขุภาพบา้นพรอ้มใจพฒันาต าบลสระพงั อ าเภอเขายอ้ย  จ.เพชรบรุ ี  
514) ชมรมสูข่วญัดอยหลวงเชียงดาว     
515) ชมรมอาสาสมคัรกฎหมายเพื่อผูห้ญิงชนบท    
516) ชมรมอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายทุีบ่า้น (ช.อ.บ.) เขตเมืองเชียงใหม ่  
517) ชมรมอิ่มอุน่ อคาเดมี ่
518) ตลาดนดัสเีขียวจงัหวดับรุรีมัย ์  
519) ธนาคารขยะรไีซเคิล  จ.ราชบรุ ี  
520) บางกอก เรนโบว ์(Bangkok Rainbow)  
521) บา้นพกัใจอดุรธานี    
522) บา้นไรอ่ทุยัยิม้ 4 
523) ประชาคมงดเหลา้ จงัหวดัสงิหบ์รุ ี  
524) ประชาคมงดเหลา้จงัหวดันนทบรุ ี     
525) ประชาคมงดเหลา้จงัหวดัปทมุธานี      
526) ประชาคมงดเหลา้จงัหวดัราชบรุ ี   
527) ประชาคมงดเหลา้จงัหวดัอา่งทอง    
528) ผูส้งูอายบุา้นหว้ยตะลงุหมูท่ี่ 6   
529) แผนงานสขุภาวะผูห้ญิงและความเป็นธรรมทางเพศ  
530) เฟมินิสตฟ์ฟู ู
531) ภาคีเครอืขา่ยขนสง่มวลชนทกุคนตอ้งขึน้ได ้(Transportation for All : T4A)   
532) มหาวิทยาลยัชาวบา้นลานหอยเสยีบ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา    
533) มอ่นแสงดาววิชชาลยั เชียงราย   
534) มลูนิธิกองทนุไทย    
535) มลูนิธิกะเหรีย่งเพื่อการพฒันาและบรกิาร (KDSF) 
536) มลูนิธิกะเหรีย่งเพื่อวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม 
537) มลูนิธิการเรยีนรูแ้ละพฒันาประชาสงัคม   
538) มลูนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)  
539) มลูนิธิขวญัชมุชน    
540) มลูนิธิขา้วขวญั   
541) มลูนิธิเขา้ถึงเอดส ์ 
542) มลูนิธิขอบฟา้กวา้งเพื่อเด็กออทิสติก 
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543) มลูนิธิคนตวัดี   
544) มลูนิธิคนเพียงไพร   
545) มลูนิธิเครอืขา่ยครอบครวั   
546) มลูนิธิเครอืขา่ยพลงัสงัคม 
547) มลูนิธิเครอืขา่ยพทุธิกา   
548) มลูนิธิเครอืขา่ยเพื่อนกะเทยเพื่อสทิธิมนษุยชน    
549) มลูนิธิเครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพชีวิตแรงงาน (LPN)   
550) มลูนิธิชนเผา่พืน้เมืองเพื่อการศกึษาและสิง่แวดลอ้ม (IPF) 
551) มลูนิธิชีวิตไท   
552) มลูนิธิชีววิถี 
553) มลูนิธิชมุชนเกษตรนิเวศน ์   
554) มลูนิธิชมุชนทอ้งถ่ินพฒันา    
555) มลูนิธิชมุชนอีสาน   
556) มลูนิธิช่วยเหลอืเดก็ 
557) มลูนิธิซิสเตอร ์(SISTERS Pattaya) 
558) มลูนิธิดวงประทีป   
559) มลูนิธิเด็กเยาวชนและครอบครวั   
560) มลูนิธิเดอะพอสโฮมเซ็นเตอร ์
561) มลูนิธิไทยลาหู ่
562) มลูนิธิไทยอาทร    
563) มลูนิธินิติธรรมสิง่แวดลอ้ม   
564) มลูนิธิบา้นสบาย   
565) มลูนิธิบรูณะนิเวศ  
566) มลูนิธิบรูณะนิเวศ 
567) มลูนิธิปลกูตน้ไม ้ปลกูธรรมะ   
568) มลูนิธิผสานวฒันธรรม 
569) มลูนิธิผูห้ญิง   
570) มลูนิธิผูห้ญิงที่อยูร่ว่มกบัเอชไอวี    
571) มลูนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน    
572) มลูนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพฒันาคนพิการ 
573) มลูนิธิพะเยาเพื่อการพฒันา   
574) มลูนิธิพฒันาการแพทยแ์ผนไทย    
575) มลูนิธิพฒันาเครอืขา่ยสขุภาพ (HealthNet) 
576) มลูนิธิพฒันาเครอืขา่ยสขุภาพ ส านกังานภาคเหนือ   
577) มลูนิธิพฒันาชนกลุม่นอ้ยและชาติพนัธุ ์(พชช.) 
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578) มลูนิธิพฒันาชมุชนและเขตภเูขา (พชภ.)   
579) มลูนิธิพฒันาที่อยูอ่าศยั    
580) มลูนิธิพฒันาภาคเหนือ    
581) มลูนิธิพฒันาศกัยภาพชมุชน   
582) มลูนิธิพฒันาอีสาน   
583) มลูนิธิพนัธกิจเด็กและชมุชน (บา้นนานา)   
584) มลูนิธิพิทกัษ์สตร ี
585) มลูนิธิพิทกัษ์สตรแีละเด็ก   
586) มลูนิธิเพื่อกะเทยเพื่อสทิธิมนษุยชน (TGA)  
587) มลูนิธิเพื่อการเขา้ใจเดก็ (FOCUS) 
588) มลูนิธิเพื่อการบรหิารจดัการน า้แบบบรูณาการ (ประเทศไทย)   
589) มลูนิธิเพื่อการพฒันาเด็ก 
590) มลูนิธิเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน    
591) มลูนิธิเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)   
592) มลูนิธิพฒันาภาคเหนือ  
593) มลูนิธิเพื่อการพฒันาแรงงานและอาชีพ    
594) มลูนิธิเพื่อนพนกังานบรกิาร (SWING)  
595) มลูนิธิเพื่อนหญิง 
596) มลูนิธิเพื่อผูบ้รโิภค   
597) มลูนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.) 
598) มลูนิธิเพื่อสทิธิมนษุยชนและการพฒันา    
599) มลูนิธิเพื่อสขุภาพชมุชน    
600) มลูนิธิฟ้ืนฟชีูวิตและธรรมชาติ  
601) มลูนิธิภาคใตส้เีขียว   
602) มลูนิธิภมูิปัญญาชนเผา่พืน้เมืองพืน้ท่ีสงู (IKAP)   
603) มลูนิธิภมูิปัญญาชาติพนัธุ ์(WISE) 
604) มลูนิธิเภสชัศาสตรเ์พื่อสงัคม    
605) มลูนิธิรณรงคห์ยดุพนนั (มรพ.)  
606) มลูนิธิรว่มมติรไทย-พมา่ 
607) มลูนธิิรกัษ์เด็ก  
608) มลูนิธิรกัษ์ไทย 
609) มลูนิธิวนเกษตรผูใ้หญ่วิบลูยเ์ข็มเฉลมิ    
610) มลูนิธิวิถีสขุ 
611) มลูนิธิศกัยภาพชมุชน    
612) มลูนิธิศนูยข์อ้มลูชมุชน 



Page 19 of 54 
  

 
 

613) มลูนิธิศนูยค์ุม้ครองสทิธิดา้นเอดส ์(FAR)  
614) มลูนิธิศนูยป์ระสานงานองคก์รชมุชนจงัหวดัระยอง    
615) มลูนิธิเศรษฐศาสตรช์มุชนเพื่อการพฒันา (MEDF) 
616) มลูนิธิสง่เสรมิความเสมอภาคทางสงัคม  
617) มลูนิธิสง่เสรมิทรพัยากรมนษุยเ์พือ่พฒันาชมุชน    
618) มลูนิธิสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธิมนษุยชน  
619) มลูนิธิสมาพนัธแ์รงงานงานรฐัวิสาหกิจสมัพนัธ ์(มธ.สรส.) 
620) มลูนิธิสรา้งเสรมิวฒันธรรมการอา่น    
621) มลูนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน   
622) มลูนิธิสนัติภาพและวฒันธรรม   
623) มลูนิธิสนัติวิถี 
624) มลูนิธิสาธารณสขุกบัการพฒันา    
625) มลูนิธิสายใยแผน่ดิน     
626) มลูนิธิสายสมัพนัธ ์   
627) มลูนิธิสขุภาพไทย   
628) มลูนิธิสวุรรณนิมิต     
629) มลูนิธิหญิงชายกา้วไกล   
630) มลูนิธิองคก์รกลางเพื่อประชาธิปไตย 
631) มลูนิธิอนัดามนั     
632) มลูนิธิอาสาสมคัรเพื่อสงัคม    
633) มลูนิธิอิว้เมี่ยนไทย 
634) มลูนิธิเอดสแ์หง่ประเทศไทย    
635) มลูนิธิเอ็มพาวเวอร ์(Empower)  
636) มลูนิธิเอ็มเฟรนด ์อดุรธานี    
637) มลูนิธิแอ็พคอม (APCOM)  
638) วิสาหกิจชมุชนเกษตรอินทรยีต์  าบลหว้ยทราย    
639) วิสาหากิจชมุชน  จงัหวดันนทบรุ ี   
640) ศนูยก์ฎหมายสทิธิมนษุยชน สาขาวิชานิตศิาสตร ์ ม.สโุขทยัธรรมาธิราช   
641) ศนูยก์ารเรยีนเกษตรปลอดภยัต าบลคลองนกกระทงุ  อ าเภอบางเลน     
642) ศนูยก์ารเรยีนรูเ้กษตรปลอดภยัต าบลงิว้ราย  อ าเภอนครชยัศร ี  
643) ศนูยก์ารเรยีนไรส่ม้วิทยา มลูนิธิกระจกเงา    
644) ศนูยแ์กไ้ขปัญหาการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
645) ศนูยค์ุม้ครองผูบ้รโิภคจงัหวดัเชียงราย     
646) ศนูยค์ุม้ครองผูบ้รโิภคภาคประชาชนจงัหวดัเชียงใหม ่    
647) ศนูยค์ุม้ครองผูบ้รโิภคอ าเภอคีรรีฐันิคม    
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648) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภค  จงัหวดันนทบรุ ี   
649) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภค  จงัหวดัปทมุธานี     
650) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภค  จงัหวดัราชบรุ ี   
651) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภค  จงัหวดัอา่งทอง   
652) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภค จงัหวดันครปฐม   
653) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคกาญจนบรุ ี   
654) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคจงัหวดัฉะเชิงเทรา    
655) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคจงัหวดัพระนครศรอียธุยา   
656) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคจงัหวดัพะเยา    
657) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคจงัหวดัแพร ่    
658) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคจงัหวดัล าพนู      
659) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคจงัหวดัสมทุรสาคร      
660) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคจงัหวดัสระบรุ ี   
661) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคต าบลทุง่ทอง     
662) ศนูยค์ุม้ครองสทิธ์ิผูบ้รโิภคต าบลปากแพรก จ.กาญจนบรุ ี   
663) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคต าบลหนองโรง 
664) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคประชาชนจงัหวดัเพชรบรุ ี     
665) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคประชาชนต าบลตน้มะมว่ง  อ าเภอเมือง  จ.เพชรบรุ ี   
666) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคประชาชนต าบลทา่แรง้ออก อ าเภอบา้นแหลม  จ.เพชรบรุ ี    
667) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคประชาชนต าบลบา้นหมอ้  อ าเภอเมือง  จ.เพชรบรุ ี    
668) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคอ าเภอกยุบรุ ีจ.ประจวบคีรขีนัธ ์   
669) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคอ าเภอไชยา    
670) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคอ าเภอทบัสะแก   จ.ประจวบคีรขีนัธ ์ 
671) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคอ าเภอบางสะพาน  จ.ประจวบคีรขีนัธ ์     
672) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคอ าเภอบางสะพานนอ้ย จ.ประจวบคีรขีนัธ ์     
673) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคอ าเภอปราณบรุ ี จ.ประจวบคีรขีนัธ ์      
674) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคอ าเภอเมือง จ.ประจวบคีรขีนัธ ์ 
675) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคอ าเภอเมืองจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี   
676) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคอ าเภอสามรอ้ยยอด  จ.ประจวบคีรขีนัธ ์      
677) ศนูยค์ุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคอ าเภอหวัหิน  จ.ประจวบคีรขีนัธ ์     
678) ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญช์าวบา้น ต าบลป่าไผ ่  
679) ศนูยช์ว่ยเหลอืผูห้ญิงและเด็กจงัหวดัเชียงใหม ่  
680) ศนูยต์อ่สูเ้พื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนจงัหวดัจนัทบรุ ี   
681) ศนูยไ์ทใหญ่และชาติพนัธุศ์กึษา 
682) ศนูยน์วตักรรมเพื่อการพฒันาศกัยภาพเดก็และเยาวชน 
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683) ศนูยบ์รกิารท่ีเป็นมิตร น า้กวา๊นสรุีง้พะเยา 
684) ศนูยป์ระสานงานกองทนุบญุวนัละบาทต าบลบางชา้ง  อ าเภอสามพราน 
685) ศนูยป์ระสานงานคุม้ครองสทิธ์ิต าบลนาสวน   
686) ศนูยป์ระสานงานคุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคอ าเภอทา่ฉาง   
687) ศนูยป์ระสานงานเครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้ภาคตะวนัตก 
688) ศนูยป์ระสานงานชมุชนต าบลเขาคอก   
689) ศนูยป์ระสานงานเพื่อการพฒันาสตร ีเด็กและเยาวชนล าพนู   
690) ศนูยป์ระสานงานแมญิ่งฮกัถ่ินสนัทราย   
691) ศนูยป์ระสานงานแรงงานนอกระบบ กรุงเทพมหานคร 
692) ศนูยป์ระสานงานวจิยัเพือ่ทอ้งถ่ิน จ.สมทุรสงคราม   
693) ศนูยป์ระสานงานวจิยัเพือ่ทอ้งถ่ิน จ.สรุนิทร ์     
694) ศนูยป์ระสานงานสวสัดิการชมุชนต าบลคลองนกกระทงุ    
695) ศนูยป์ระสานงานสทิธิชมุชนอ าเภอสงัขละบรุ ีจ.กาญจนบรุี 
696) ศนูยป์ระสานงานสือ่สรา้งสขุภาวะเด็กเยาวชนภาคอีสาน 
697) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภพประชาชนจงัหวดัพระนครศรอียธุยา    
698) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพ ต าบลโคกสะอาด 
699) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพ ต าบลหนองขมาร อ าเภอคเูมือง  จงัหวดับรุรีมัย ์  
700) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพกลุม่ชาติพนัธุ ์
701) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพจงัหวดัปัตตานี 
702) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพต าบลโคกกลาง   
703) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชน  (เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้เอชไอวี/เอดส)์ จงัหวดัขอนแก่น   
704) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชน  จ.ประจวบคีรขีนัธ ์    
705) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชน  จงัหวดันครปฐม  
706) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชน  จงัหวดัพะเยา    
707) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชน  จงัหวดัราชบรุ ี  
708) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชน  ภาคตะวนัตก    
709) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชน  อ.จะแนะ จ.นราธิวาส   
710) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชน  อ.สไุหงโกลก จ.นราธิวาส    
711) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชน จ.นราธิวาส   
712) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชน จงัหวดัสงขลา  
713) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชน อ. รอืเสาะ จ.นราธิวาส  
714) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชน อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส    
715) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชนจงัหวดักาญจนบรุ ี   
716) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชนจงัหวดัขอนแก่น   
717) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชนจงัหวดัสมทุรสงคราม   
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718) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชนจงัหวดัหนองบวัล าภู 
719) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพและคุม้ครองผูบ้รโิภค อ.ทา่แซะ จ.ชมุพร     
720) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพและคุม้ครองผูบ้รโิภค อ.ปะทิว 1 จ.ชมุพร   
721) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพและคุม้ครองผูบ้รโิภค อ.ปะทิว 2  จ.ชมุพร   
722) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพและคุม้ครองผูบ้รโิภค อ.พะโต๊ะ จ.ชมุพร  
723) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพและคุม้ครองผูบ้รโิภค อ.เมือง จ.ชมุพร       
724) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพและคุม้ครองผูบ้รโิภค อ.ละแม จ.ชมุพร  
725) ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพและคุม้ครองผูบ้รโิภค อ.สวี จ.ชมุพร   
726) ศนูยป์ระสานงานวจิยัทอ้งถ่ินจงัหวดัสมทุรสงคราม 
727) ศนูยป์ระสานวจิยัทอ้งถ่ินจงัหวดัอยธุยา 
728) ศนูยป์ระสานงานวจิยัทอ้งถ่ินจงัหวดัสตลู 
729) ศนูยป์ระสานงานองคก์รชมุชนจงัหวดัระยอง   
730) ศนูยเ์ผยแพรแ่ละสง่เสรมิงานพฒันา (ผสพ.)     
731) ศนูยพ์ฒันาการศกึษาเพื่อลกูหญิงและชมุชน   
732) ศนูยพ์ฒันาเครอืขา่ยเด็กและชมุชนสบเมย (DCCN) 
733) ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพเดก็และเยาวชนภาคเหนือ (NYDC)   
734) ศนูยพ์ิทกัษ์สทิธิผูบ้รโิภค จ.ล าปาง     
735) ศนูยพ์ิทกัษ์สทิธิผูบ้รโิภคจงัหวดัล าปาง 
736) ศนูยพ์ทุธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วงัออ้ อบุลราชธานี    
737) ศนูยร์วมพฒันาชมุชน 
738) ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งทกุขป์ระชาชนต าบลหนองหญา้   
739) ศนูยเ์รยีนรูส้บืสานวฒันธรรมภมูปัิญญาทอ้งถ่ินกระเหรีย่งบา้นคา  จ.ราชบรุ ี  
740) ศนูยว์ชิาการเฝา้ระวงัและพฒันาระบบยา คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาฯ   
741) ศนูยศ์กึษากฎหมายกระจายอ านาจและการมีสว่นรว่ม คณะนติิศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสติ 
742) ศนูยศ์กึษาและพฒันาวนเกษตร   
743) ศนูยศ์กึษาและฟ้ืนฟนูิเวศวฒันธรรมชมุชนเทือกเขาเพชรบรูณ ์     
744) ศนูยส์ง่เสรมิความเสมอภาคและความเป็นธรรม  วิทยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวิทยาลยัรงัสติ 
745) ศนูยส์ง่เสรมิทกัษะการด ารงชีวติอิสระและพิทกัษ์สทิธิคนพิการขอนแก่น    
746) ศนูยส์ง่เสรมิศกัยภาพประชาชน จ.นครราชสมีา 
747) ศนูยส์รา้งสรรคเ์พื่อการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม ่   
748) ศนูยส์รา้งเสรมิจิตส านกึนิเวศวิทยา 
749) ศนูยเ์สรมิสรา้งองคก์รชาวบา้นเพือ่ฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้ม   
750) สถานีวิทยชุมุชนปฐมสาคร  จ.สมทุรสาคร    
751) สถาบนัการทอ่งเที่ยวโดยชมุชน  
752) สถาบนัชมุชนทอ้งถ่ินพฒันา    



Page 23 of 54 
  

 
 

753) สถาบนันิเวศนเ์พื่อการพฒันาจงัหวดัอตุรดติถ ์   
754) สถาบนัปุ๋ มผญ๋าจงัหวดัแพร ่  
755) สถาบนัพฒันาชมุชนเขม้แข็งจงัหวดัพะเยา   
756) สถาบนัพฒันาพลงัสงัคม (สพส.)  
757) สถาบนัพฒันาเยาวชนสบืสานภมูิปัญญา   
758) สถาบนัเพื่อการวจิยัและนวตกรรมดา้นเอชไอวี (IHRI)    
759) สถาบนัรกัษถ่ิ์นก าแพงเพชร    
760) สถาบนัแรงงานและเศรษฐกิจทีเ่ป็นธรรม (JELI)   
761) สถาบนัวิจยับทบาทหญิงชายและการพฒันา (GDRI) 
762) สถาบนัสง่เสรมิการเรยีนรูเ้พื่อการพฒันาที่ยั่งยืน   
763) สถาบนัสงัคมประชาธิปไตย  (Social Democracy Think Tank) 
764) สถาบนัสทิธิมนษุยชนและสนัติศกึษา ม.มหิดล   
765) สถาบนัหรภิญุชยั จ.ล าพนู    
766) สภาเกษตรกรจงัหวดัจนัทบรุ ี    
767) สภาเครอืขา่ยกลุม่ผูป่้วยจากการท างานและสิง่แวดลอ้มแหง่ประเทศไทย 
768) สภาชนเผา่พืน้เมืองภาคใต ้
769) สภาชนเผา่พืน้เมืองอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ 
770) สภาชาติพนัธุแ์ละชนเผา่พืน้เมืองจงัหวดัแมฮ่่องสอน 
771) สภาประชาชนภาคใต ้
772) สภาองคก์รชมุชน  ต าบลบางบวัทอง  จงัหวดันนทบรุี 
773) สภาองคก์รชมุชน  ต าบลบางรกัพฒันา  จงัหวดันนทบรุ ี  
774) สภาองคก์รชมุชน ต าบลกมลา จ.ภเูก็ต       
775) สภาองคก์รชมุชน ต าบลเกาะแกว้  จ.ภเูก็ต 
776) สภาองคก์รชมุชน ต าบลเชิงทะเล  จ.ภเูก็ต      
777) สภาองคก์รชมุชน ต าบลเทพกระษัตร ี จ.ภเูก็ต      
778) สภาองคก์รชมุชน ต าบลแมฟ่า้หลวง ต.แมฟ่า้หลวง อ.แมฟ่า้หลวง จ.เชียงราย 
779) สภาองคก์รชมุชน ต าบลไมข้าว  จ.ภเูก็ต      
780) สภาองคก์รชมุชน ต าบลสาค ู จ.ภเูก็ต    
781) สภาองคก์รชมุชน บลรมิกก ต.รมิกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
782) สภาองคก์รชมุชนต าบล รงันก ต.รงันก อ.สามงา่ม จ.พิจิตร 
783) สภาองคก์รชมุชนต าบลกระเสยีว  ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี 
784) สภาองคก์รชมุชนต าบลกฤษณา ต.กฤษณา อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี 
785) สภาองคก์รชมุชนต าบลกลางเวียง ต.กลางเวยีง อ.เวียงสา จ.นา่น 
786) สภาองคก์รชมุชนต าบลกอ้ ต.กอ้ อ.ลี ้ จ.ล าพนู 
787) สภาองคก์รชมุชนต าบลกองควาย ต.กองควาย อ.เมืองนา่น จ.นา่น 
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788) สภาองคก์รชมุชนต าบลกาญจนา ต. กาญจนา อ. เมอืงแพร ่จ. แพร ่
789) สภาองคก์รชมุชนต าบลก าแพงดนิ ต.ก าแพงดิน  อ.สามง่าม จ.พิจิตร 
790) สภาองคก์รชมุชนต าบลเกาะชา้ง ต.เกาะชา้ง อ.แมส่าย จ.เชียงราย 
791) สภาองคก์รชมุชนต าบลแกง่โสภา ต.แก่งโสภา อ.วงัทอง จ.พิษณโุลก 
792) สภาองคก์รชมุชนต าบลขึง่  ต.ขึง่ อ.เวียงสา จ.นา่น 
793) สภาองคก์รชมุชนต าบลขนุควร ต.ขนุควร  อ.ปง จ.พะเยา 
794) สภาองคก์รชมุชนต าบลขนุนา่น ต.ขนุนา่น อ.เฉลมิพระเกียรติ จ.นา่น 
795) สภาองคก์รชมุชนต าบลเขาเจ็ดลกู  ต.เขาเจ็ดลกู อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
796) สภาองคก์รชมุชนต าบลเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
797) สภาองคก์รชมุชนต าบลเขาพระ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี 
798) สภาองคก์รชมุชนต าบลคลองคะเชนทร ์ต.คลองคะเชนทร ์อ.เมืองพิจิตร จ. พิจิตร 
799) สภาองคก์รชมุชนต าบลคลองคณู ต.คลองคณู อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 
800) สภาองคก์รชมุชนต าบลคลองทราย  ต.คลองทราย อ.สากเหลก็ จ.พิจิตร 
801) สภาองคก์รชมุชนต าบลควร ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
802) สภาองคก์รชมุชนต าบลคนัโชง้ ต.คนัโชง้ อ.วดัโบสถ ์จ.พิษณโุลก 
803) สภาองคก์รชมุชนต าบลคือเวียง ต.คือเวยีง อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 
804) สภาองคก์รชมุชนต าบลคยุมว่ง ต.คยุมว่ง อ.บางระก า จ.พิษณโุลก 
805) สภาองคก์รชมุชนต าบลโคกคราม ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี 
806) สภาองคก์รชมุชนต าบลโคกโคเฒา่ต.โคกโคเฒา่ อ.เมืองสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 
807) สภาองคก์รชมุชนต าบลโคกชา้ง ต.โคกชา้ง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี 
808) สภาองคก์รชมุชนต าบลโคกสลตุ ต.โคกสลดุ อ.บางกระทุม่ จ.พิษณโุลก 
809) สภาองคก์รชมุชนต าบลฆะมงั ต.ฆะมงั อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 
810) สภาองคก์รชมุชนต าบลงอบ ต.งอบ อ.ทุง่ชา้ง จ.นา่น 
811) สภาองคก์รชมุชนต าบลงิม  ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 
812) สภาองคก์รชมุชนต าบลงิว้งาม ต.งิว้งาม อ.เมืองพิษณโุลก  จ.พิษณโุลก 
813) สภาองคก์รชมุชนต าบลงิว้ราย ต.งิว้ราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 
814) สภาองคก์รชมุชนต าบลแงง ต.แงง  อ.ปัว จ.นา่น 
815) สภาองคก์รชมุชนต าบลจรเขใ้หญ่ ต.จรเขใ้หญ่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี 
816) สภาองคก์รชมุชนต าบลจอมจนัทร ์ต.จอมจนัทร ์อ.เวยีงสา จ.นา่น 
817) สภาองคก์รชมุชนต าบลจอมทอง ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณโุลก จ.พิษณโุลก 
818) สภาองคก์รชมุชนต าบลจอมพระ ต.จอมพระ อ.ทา่วงัผา จ.นา่น 
819) สภาองคก์รชมุชนต าบลจอมสวรรค ์ ต.จอมสวรรค ์อ.แมจ่นั จ.เชียงราย 
820) สภาองคก์รชมุชนต าบลจอมหมอกแกว้ ต. จอมหมอกแกว้ อ. แมล่าว จ.เชียงราย 
821) สภาองคก์รชมุชนต าบลจนัจวา้ใต ้ต.จนัจวา้ใต ้อ. แมจ่นั จ. เชียงราย 
822) สภาองคก์รชมุชนต าบลจ าป่าหวาย ต.จ าป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
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823) สภาองคก์รชมุชนต าบลจนุ ต.จนุ อ.จนุ จ.พะเยา 
824) สภาองคก์รชมุชนต าบลเจดียค์  า ต.เจดยีค์  า อ.เชียงค า จ.พะเยา 
825) สภาองคก์รชมุชนต าบลเจดียช์ยั ต.เจดยีช์ยั อ.ปัว จ.นา่น 
826) สภาองคก์รชมุชนต าบลเจดียห์ลวง  ต. เจดียห์ลวง อ. แมส่รวย จ. เชียงราย 
827) สภาองคก์รชมุชนต าบลเจรญิเมอืง ต.เจรญิเมือง อ.พาน จ.เชียงราย 
828) สภาองคก์รชมุชนต าบลแจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี 
829) สภาองคก์รชมุชนต าบลชนแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.นา่น 
830) สภาองคก์รชมุชนต าบลชมพ ูต.ชมพ ูอ.เนินมะปราง  จ.พิษณโุลก 
831) สภาองคก์รชมุชนต าบลชยันาม ต.ชยันาม อ.วงัทอง จ.พิษณโุลก 
832) สภาองคก์รชมุชนต าบลชาติตระการ ต.ชาติตระการ  อ.ชาติตระการ  จ.พิษณโุลก 
833) สภาองคก์รชมุชนต าบลชมุแสงสงคราม  ต.ชมุแสงสงคราม อ.บางระก า จ.พิษณโุลก 
834) สภาองคก์รชมุชนต าบลเชียงกลาง ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นา่น 
835) สภาองคก์รชมุชนต าบลเชียงของ ต.เชียงของ อ.นานอ้ย จ.นา่น 
836) สภาองคก์รชมุชนต าบลเชียงคาน ต.เชียงคาน   อ.เชียงกลาง จ.นา่น 
837) สภาองคก์รชมุชนต าบลเชียงบาน ต.เชียงบาน อ.เชียงค า  จ.พะเยา 
838) สภาองคก์รชมุชนต าบลเชียงมว่น ต.เชียงมว่น อ.เชียงมว่น  จ.พะเยา 
839) สภาองคก์รชมุชนต าบลเชียงแรง ต.เชียงแรง อ.ภซูาง จ.พะเยา 
840) สภาองคก์รชมุชนต าบลโชคชยั ต.โชคชยั อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
841) สภาองคก์รชมุชนต าบลไชยวฒันา  ต.ไชยวฒันา  อ.ปัว จ.นา่น 
842) สภาองคก์รชมุชนต าบลไชยสถาน ต.ไชยสถาน อ.เมืองนา่น จ.นา่น 
843) สภาองคก์รชมุชนต าบลดงกลาง  ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 
844) สภาองคก์รชมุชนต าบลดงเจน ต.ดงเจน  อ.ภกูามยาว จ.พะเยา 
845) สภาองคก์รชมุชนต าบลดงด า ต.ดงด า อ.ลี ้ จ.ล าพนู 
846) สภาองคก์รชมุชนต าบลดงตะขบ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 
847) สภาองคก์รชมุชนต าบลดงประค า ต.ดงประค า อ.พรหมพิราม  จ.พิษณโุลก 
848) สภาองคก์รชมุชนต าบลดงพญา ต.ดงพญา อ.บอ่เกลอื จ.นา่น 
849) สภาองคก์รชมุชนต าบลดงมหาวนั ต.ดงมหาวนั อ.เวยีงเชียงรุง้ จ.เชียงราย 
850) สภาองคก์รชมุชนต าบลดงสวุรรณ ต.ดงสวุรรณ อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 
851) สภาองคก์รชมุชนต าบลดงเสือเหลอืง ต.ดงเสอืเหลอืง อ.โพธ์ิประทบัชา้ง จ.พิจิตร 
852) สภาองคก์รชมุชนต าบลดอกค าใต ้ต.ดอกค าใต ้อ.ดอกค าใต ้ จ.พะเยา 
853) สภาองคก์รชมุชนต าบลดอนก ายาน ต.ดอนก ายาน อ.เมืองสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 
854) สภาองคก์รชมุชนต าบลดอนคา ต.ดอนคา อ.อูท่อง  จ.สพุรรณบรุี 
855) สภาองคก์รชมุชนต าบลดอนเจดีย ์ต.ดอนเจดีย ์ อ.ดอนเจดีย ์จ.สพุรรณบรุ ี
856) สภาองคก์รชมุชนต าบลดอนตาล  ต.ดอนตาล อ.เมืองสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 
857) สภาองคก์รชมุชนต าบลดอนทอง ต.ดอนทอง อ. เมืองพษิณโุลก จ.พิษณโุลก 
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858) สภาองคก์รชมุชนต าบลดอนปรู ต.ดอนปรู อ.ศรปีระจนัต ์จ.สพุรรณบรุี 
859) สภาองคก์รชมุชนต าบลดอนโพธ์ิทองต าบลดอนโพธ์ิทอง ต.ดอนโพธ์ิทอง อ.เมืองสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุ ี
860) สภาองคก์รชมุชนต าบลดอนมะเกลอื อ.ดอนมะเกลอื  อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี 
861) สภาองคก์รชมุชนต าบลดอนมะนาว ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่นอ้ง  จ.สพุรรณบรุี 
862) สภาองคก์รชมุชนต าบลดอนมะสงัข ์ต.ดอนมะสงัข ์ อ.เมืองสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 
863) สภาองคก์รชมุชนต าบลดอนมลู ต.ดอนมลู อ.สงูเมน่ จ.แพร ่
864) สภาองคก์รชมุชนต าบลดอนศรชีมุ ต.ดอนศรชีมุ อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 
865) สภาองคก์รชมุชนต าบลดอนศิลา ต.ดอนศิลา อ.เวยีงชยั จ.เชียงราย 
866) สภาองคก์รชมุชนต าบลดอยงาม ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 
867) สภาองคก์รชมุชนต าบลดา่นชา้ง ต.ดา่นชา้ง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี 
868) สภาองคก์รชมุชนต าบลดินทอง ต.ดินทอง อ.วงัทอง จ.พิษณโุลก 
869) สภาองคก์รชมุชนต าบลดูใ่ต ้ต. ดูใ่ต ้อ.เมืองนา่น จ.นา่น 
870) สภาองคก์รชมุชนต าบลดูพ่งษ์ ต.ดูพ่งษ์  อ.สนัติสขุ  จ.นา่น 
871) สภาองคก์รชมุชนต าบลเดน่ชยั ต.เดน่ชยั  อ.เดน่ชยั  จ.แพร ่
872) สภาองคก์รชมุชนต าบลแดนชมุพล  ต.แดนชมุพล อ.สอง จ.แพร ่
873) สภาองคก์รชมุชนต าบลตน้ตาล ต.ตน้ตาล อ.สองพี่นอ้ง  จ.สพุรรณบรุี 
874) สภาองคก์รชมุชนต าบลตน้ธงต.ตน้ธง  อ.เมืองล าพนู  จ.ล าพนู 
875) สภาองคก์รชมุชนต าบลตลิง่ชนั ต.ตลิง่ชนั อ.เมืองสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุ ี
876) สภาองคก์รชมุชนต าบลตลกุเทียม ต.ตลกุเทียม อ.พรหมพิราม  จ.พิษณโุลก 
877) สภาองคก์รชมุชนต าบลตะเคียนปม  ต.ตะเคยีนปม อ.ทุง่หวัชา้ง จ.ล าพนู 
878) สภาองคก์รชมุชนต าบลตบัเตา่ ต.ตบัเตา่ อ.เทงิ จ.เชียงราย 
879) สภาองคก์รชมุชนต าบลตา้ ต.ตา้ อ. ขนุตาล จ.เชียงราย 
880) สภาองคก์รชมุชนต าบลตาดควนั ต.ตาดควนั อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
881) สภาองคก์รชมุชนต าบลตา้ผามอก ต.ตา้ผามอก อ.ลอง จ.แพร ่
882) สภาองคก์รชมุชนต าบลตาลชมุ ต.ตาลชมุ  อ.เวียงสา จ.นา่น 
883) สภาองคก์รชมุชนต าบลตาลชมุ ต.ตาลชมุ อ.ทา่วงัผา จ.นา่น 
884) สภาองคก์รชมุชนต าบลต าหนกัธรรม ต.ต าหนกัธรรม อ.หนองมว่งไข ่ จ.แพร ่
885) สภาองคก์รชมุชนต าบลเตาปนู ต.เตาปนู อ.สอง จ.แพร ่
886) สภาองคก์รชมุชนต าบลถืมตอง ต.ถืมตอง อ.เมืองนา่น จ.นา่น 
887) สภาองคก์รชมุชนต าบลทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
888) สภาองคก์รชมุชนต าบลทอ้แท ้ต.ทอ้แท ้  อ.วดัโบสถ ์จ.พิษณโุลก 
889) สภาองคก์รชมุชนต าบลทะนง ต. ทะนง  อ.โพทะเล  จ.พิจิตร 
890) สภาองคก์รชมุชนต าบลทะเลบก ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย ์ จ.สพุรรณบรุี 
891) สภาองคก์รชมุชนต าบลทบัคลอ้ ต.ทบัคลอ้ อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
892) สภาองคก์รชมุชนต าบลทบัตีเหลก็ ต.ทบัตีเหลก็ อ.เมืองสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 
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893) สภาองคก์รชมุชนต าบลทบัยายเชียง ต.ทบัยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณโุลก 
894) สภาองคก์รชมุชนต าบลทบัหมนั ต.ทบัหมนั อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 
895) สภาองคก์รชมุชนต าบลทพัหลวง  ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี 
896) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่ก๊อ ต.ทา่ก๊อ อ.แมส่รวย จ.เชียงราย 
897) สภาองคก์รชมุชนต าบลทากาศ ต.ทากาศ  อ.แมท่า  จ.ล าพนู 
898) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่ขมิน้ ต.ทา่ขมิน้ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
899) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่ขา้ม ต. ทา่ขา้ม  อ. เมืองแพร ่จ. แพร่ 
900) สภาองคก์รชมุชนต าบลทาขมุเงิน ต.ทาขมุเงิน  อ.แมท่า จ.ล าพนู 
901) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่งาม ต.ทา่งาม อ.วดัโบสถจ์.พิษณโุลก 
902) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่จ าปี ต.ทา่จ าปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
903) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่ชา้ง ต.ทา่ชา้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณโุลก 
904) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่เชียงทอง  ต.บา้นแปน้ อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู 
905) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่ตาล ต.ทา่ตาล อ.บางกระทุม่ จ.พษิณโุลก 
906) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่ตุม้ ต.ทา่ตุม้ อ.ป่าซาง  จ.ล าพนู 
907) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่ทอง ต.ทา่ทอง อ. เมืองพษิณโุลก จ.พิษณโุลก 
908) สภาองคก์รชมุชนต าบลทาทุง่หลวง ต. ทาทุง่หลวง  อ.แมท่า จ.ล าพนู 
909) สภาองคก์รชมุชนต าบลทานตะวนั ต.ทานตะวนั อ.พาน จ.เชียงราย 
910) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่นั่ง ต.ทา่นั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
911) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่นางงาม ต.ทา่นางงาม อ.บางระก า  จ.พิษณโุลก 
912) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่นา้ว ต.ทา่นา้ว อ.ภเูพียง จ.นา่น 
913) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่บวั ต.ทา่บวั  อ.โพทะเล  จ.พิจิตร 
914) สภาองคก์รชมุชนต าบลทาปลาดกุ ต.ทาปลาดกุ อ.แมท่า จ.ล าพนู 
915) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่โพธ์ิ  ต.ทา่โพธ์ิ อ.เมืองพิษณโุลก จ.พิษณโุลก 
916) สภาองคก์รชมุชนต าบลทาแมล่อบ  ต.ทาแมล่อบ  อ.แมท่า  จ.ล าพนู 
917) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา้ยทุง่ ต.ทา้ยทุง่ อ.ทบัคลอ้  จ.พิจิตร 
918) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา้ยน า้ ต.ทา้ยน า้ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
919) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่เยี่ยม ต.ทา่เยีย่ม  อ.สากเหลก็ จ.พิจิตร 
920) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่ระหดั ต.ทา่ระหดั อ.เมืองสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 
921) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่วงัทอง ต.ทา่วงัทอง  อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
922) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่วงัผา ต.ทา่วงัผา  อ.ทา่วงัผา  จ.นา่น 
923) สภาองคก์รชมุชนต าบลทาสบเสา้ ต.ทาสบเสา้  อ.แมท่า จ.ล าพนู 
924) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่สะแก ต.ทา่สะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณโุลก 
925) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่เสา ต.ทา่เสา  อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
926) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่หมื่นราม ต.ทา่หมื่นราม อ.วงัทอง จ.พิษณโุลก 
927) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่หลวง ต.ทา่หลวง อ.เมืองพจิิตร จ.พิจิตร 
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928) สภาองคก์รชมุชนต าบลทา่ฬอ่  ต.ทา่ฬอ่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 
929) สภาองคก์รชมุชนต าบลทุง่กลว้ย ต.ทุง่กลว้ย  อ.ภซูาง จ.พะเยา 
930) สภาองคก์รชมุชนต าบลทุง่กวาว ต.ทุง่กวาว  อ.เมืองแพร ่จ.แพร ่
931) สภาองคก์รชมุชนต าบลทุง่กอ่ ต. ทุง่ก่อ อ.  เวียงเชียงรุง้ จ.เชียงราย 
932) สภาองคก์รชมุชนต าบลทุง่คล ีต.ทุง่คล ีอ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี 
933) สภาองคก์รชมุชนต าบลทุง่คอก ต.ทุง่คอก อ.สองพี่นอ้ง จ.สพุรรณบรุี 
934) สภาองคก์รชมุชนต าบลทุง่แคว้ ต. ทุง่แคว้ อ. หนองมว่งไข ่จ. แพร่ 
935) สภาองคก์รชมุชนต าบลทุง่ชา้ง ต.ทุง่ชา้ง  อ.ทุง่ชา้ง จ.นา่น 
936) สภาองคก์รชมุชนต าบลทุง่นา้ว ต.ทุง่นา้ว อ.สอง  จ.แพร ่
937) สภาองคก์รชมุชนต าบลทุง่ผาสกุ ต.ทุง่ผาสขุ อ.เชียงค า จ.พะเยา 
938) สภาองคก์รชมุชนต าบลทุง่โพธ์ิ ต.ทุง่โพธ์ิ  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 
939) สภาองคก์รชมุชนต าบลทุง่รวงทอง ต.ทุง่รวงทอง อ.จนุ จ.พะเยา 
940) สภาองคก์รชมุชนต าบลทุง่แลง้ ต.ทุง่แลง้ อ.ลอง จ.แพร่ 
941) สภาองคก์รชมุชนต าบลทุง่ศร ีต.ทุง่ศร ี อ.รอ้งกวาง  จ.แพร ่
942) สภาองคก์รชมุชนต าบลทุง่ศรทีอง  ต.ทุง่ศรทีอง อ. เวยีงสา จ.นา่น 
943) สภาองคก์รชมุชนต าบลทุง่หวัชา้ง ต.ทุง่หวัชา้ง  อ.ทุง่หวัชา้ง จ.ล าพนู 
944) สภาองคก์รชมุชนต าบลทุง่ใหญ่ ต.ทุง่ใหญ่ อ.โพธ์ิประทบัชา้ง จ.พจิิตร 
945) สภาองคก์รชมุชนต าบลเทศบาลต าบลฉลอง  จ.ภเูก็ต       
946) สภาองคก์รชมุชนต าบลเทศบาลต าบลรษัฎา  จ.ภเูก็ต       
947) สภาองคก์รชมุชนต าบลเทิดไทย ต.เทอดไทย อ.แมฟ่า้หลวง จ.เชียงราย 
948) สภาองคก์รชมุชนต าบลไทรยอ้ย ต.ไทรยอ้ย  อ.เดน่ชยั จ.แพร ่
949) สภาองคก์รชมุชนต าบลธารทอง ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 
950) สภาองคก์รชมุชนต าบลนครเจดยี ์ต.นครเจดีย ์อ.ป่าซาง จ.ล าพนู 
951) สภาองคก์รชมุชนต าบลนครชมุ ต.นครชมุ อ.นครไทย จ.พิษณโุลก 
952) สภาองคก์รชมุชนต าบลนครไทย ต.นครไทย  อ.นครไทย จ.พิษณโุลก 
953) สภาองคก์รชมุชนต าบลนครป่าหมาก ต.นครป่าหมาก  อ. บางกระทุม่ จ. พิษณโุลก 
954) สภาองคก์รชมุชนต าบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี 
955) สภาองคก์รชมุชนต าบลนาซาว ต.นาซาว อ.เมืองนา่น จ.นา่น 
956) สภาองคก์รชมุชนต าบลนาทราย ต.นาทราย  อ.ลี ้จ.ล าพนู 
957) สภาองคก์รชมุชนต าบลนาทะนงุ ต.นาทะนงุ อ.นาหมื่น จ.นา่น 
958) สภาองคก์รชมุชนต าบลนานอ้ย ต.นานอ้ย  อ.นานอ้ย จ.นา่น 
959) สภาองคก์รชมุชนต าบลนาบวั ต.นาบวั อ.นครไทย  จ.พิษณโุลก 
960) สภาองคก์รชมุชนต าบลนาปรงั ต.นาปรงั อ.ปง จ.พะเยา 
961) สภาองคก์รชมุชนต าบลนาปัง ต.นาปัง อ.ภเูพียง จ.นา่น 
962) สภาองคก์รชมุชนต าบลนาพนู ต.นาพนู อ. วงัชิน้ จ.แพร ่
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963) สภาองคก์รชมุชนต าบลนาไรห่ลวง ต.นาไรห่ลวง  อ.สองแคว จ.นา่น 
964) สภาองคก์รชมุชนต าบลน า้กุ่ม ต.น า้กุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณโุลก 
965) สภาองคก์รชมุชนต าบลน า้เก๋ียน ต.น า้เก๋ียน อ.ภเูพียง จ.นา่น 
966) สภาองคก์รชมุชนต าบลน า้แก่น ต. น า้แก่น อ.ภเูพียง จ.นา่น 
967) สภาองคก์รชมุชนต าบลน า้ช า ต.น า้ช า  อ.สงูเมน่ จ.แพร ่
968) สภาองคก์รชมุชนต าบลน า้ช า ต.น า้ช า อ.เมืองแพร ่จ.แพร ่
969) สภาองคก์รชมุชนต าบลน า้ดิบ ต.น า้ดิบ อ.ป่าซาง จ.ล าพนู 
970) สภาองคก์รชมุชนต าบลน า้ตก ต.น า้ตก อ.นานอ้ย จ.นา่น 
971) สภาองคก์รชมุชนต าบลน า้ป้ัว ต.น า้ป้ัว  อ.เวยีงสา จ.นา่น 
972) สภาองคก์รชมุชนต าบลน า้ปาย  ต.น า้ปาย อ.แมจ่รมิ จ.นา่น 
973) สภาองคก์รชมุชนต าบลน า้พาง ต.น า้พาง อ.แมจ่รมิ จ. นา่น 
974) สภาองคก์รชมุชนต าบลน า้มวบ ต.น า้มวบ อ.เวียงสา จ.นา่น 
975) สภาองคก์รชมุชนต าบลน า้รดั ต.น า้รดั อ.หนองมว่งไข ่จ.แพร ่
976) สภาองคก์รชมุชนต าบลน า้เลา ต.น า้เลา อ.รอ้งกวาง จ.แพร ่
977) สภาองคก์รชมุชนต าบลน า้แวน ต.น า้แวน  อ.เชียงค า จ.พะเยา 
978) สภาองคก์รชมุชนต าบลนิคมกระเสยีว  ต.นิคมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี 
979) สภาองคก์รชมุชนต าบลนิคมพฒันา ต.นิคมพฒันา อ.บางระก า จ.พิษณโุลก 
980) สภาองคก์รชมุชนต าบลเนินกุม่ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุม่  จ.พิษณโุลก 
981) สภาองคก์รชมุชนต าบลเนินพระปรางค ์ต.เนินพระปรางค ์อ.สองพี่นอ้ง  จ.สพุรรณบรุี 
982) สภาองคก์รชมุชนต าบลเนินเพิ่ม ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณโุลก 
983) สภาองคก์รชมุชนต าบลเนินมะกอก ต.เนินมะกอก อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร 
984) สภาองคก์รชมุชนต าบลเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณโุลก 
985) สภาองคก์รชมุชนต าบลเนินสวา่ง ต.เนินสวา่ง อ.โพธ์ิประทบัชา้ง จ.พิจิตร 
986) สภาองคก์รชมุชนต าบลในเมือง ต.ในเมือง   อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู 
987) สภาองคก์รชมุชนต าบลบอ่ ต.บอ่ อ. เมืองนา่น จ.นา่น 
988) สภาองคก์รชมุชนต าบลบอ่กรุ ต.บอ่กรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี 
989) สภาองคก์รชมุชนต าบลบอ่เกลอืใต ้ต.บอ่เกลอืใต ้อ.บอ่เกลอื จ.นา่น 
990) สภาองคก์รชมุชนต าบลบอ่เกลือเหนือ ต.บอ่เกลอืเหนือ อ. บอ่เกลอื จ.นา่น 
991) สภาองคก์รชมุชนต าบลบอ่แกว้ ต.บอ่แกว้ อ.นาหมื่น จ.นา่น 
992) สภาองคก์รชมุชนต าบลบอ่ทอง  ต.บอ่ทอง อ.บางระก า จ.พิษณโุลก 
993) สภาองคก์รชมุชนต าบลบอ่โพธ์ิ ต.บอ่โพธ์ิ อ.นครไทย จ.พิษณโุลก 
994) สภาองคก์รชมุชนต าบลบอ่ภาค ต.บอ่ภาค อ.ชาตติระการ จ.พิษณโุลก 
995) สภาองคก์รชมุชนต าบลบอ่สวก  ต.บอ่สวก อ.เมืองนา่น จ.นา่น 
996) สภาองคก์รชมุชนต าบลบอ่สพุรรณ ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี่นอ้ง  จ.สพุรรณบรุี 
997) สภาองคก์รชมุชนต าบลบอ่เหลก็ลอง  ต.บอ่เหลก็ลอง  อ.ลอง จ.แพร ่
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998) สภาองคก์รชมุชนต าบลบวัสล ีต. บวัสล ีอ. แมล่าว จ. เชียงราย 
999) สภาองคก์รชมุชนต าบลบวัใหญ่ ต.บวัใหญ่ อ.นานอ้ย จ.นา่น 
1000) สภาองคก์รชมุชนต าบลบางกุง้ ต.บางกุง้ อ.เมืองสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 
1001) สภาองคก์รชมุชนต าบลบางงาม ต.บางงาม  อ.ศรปีระจนัต ์ จ.สพุรรณบรุี 
1002) สภาองคก์รชมุชนต าบลบางตะเคยีน ต.บางตะเคยีน  อ.สองพี่นอ้ง จ.สพุรรณบรุี 
1003) สภาองคก์รชมุชนต าบลบางตาเถร ต.บางตาเถร  อ.สองพี่นอ้ง  จ.สพุรรณบรุี 
1004) สภาองคก์รชมุชนต าบลบางปลามา้ ต.บางปลามา้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี 
1005) สภาองคก์รชมุชนต าบลบางไผ ่ต.บางไผ ่อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร 
1006) สภาองคก์รชมุชนต าบลบางพลบั ต.บางพลบั อ.สองพี่นอ้ง  จ.สพุรรณบรุี 
1007) สภาองคก์รชมุชนต าบลบางระก า ต. บางระก า อ.บางระก า จ. พิษณโุลก 
1008) สภาองคก์รชมุชนต าบลบางลาย ต.บางลาย   อ.บงึนาราง จ.พิจิตร 
1009) สภาองคก์รชมุชนต าบลบางเลน ต.บางเลน อ.สองพี่นอ้ง  จ.สพุรรณบรุี 
1010) สภาองคก์รชมุชนต าบลบางใหญ่ ต.บางใหญ่ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี 
1011) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นกรา่ง ต.บา้นกรา่ง อ. เมืองพิษณโุลก จ. พิษณโุลก 
1012) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นกรา่ง ต.บา้นกรา่ง อ.ศรปีระจนัต ์จ.สพุรรณบรุี 
1013) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นกลาง ต.บา้นกลาง   อ.เมืองล าพนู  จ.ล าพนู 
1014) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นกลาง ต.บา้นกลาง  อ.สอง จ.แพร ่
1015) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นกลาง ต.บา้นกลาง อ.วงัทอง จ.พิษณโุลก 
1016) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นกวาง ต.บา้นกวาง อ.สงูเมน่ จ.แพร ่
1017) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นกาศ  ต.บา้นกาศ  อ.สงูเมน่ จ.แพร่ 
1018) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นกุม่ ต.บา้นกุ่ม อ.สองพี่นอ้ง จ.สพุรรณบรุี 
1019) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นโขง้ ต.บา้นโขง้ อ.อูท่อง  จ.สพุรรณบรุ ี
1020) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นชา้ง ต.บา้นชา้ง อ.สองพี่นอ้ง จ.สพุรรณบรุี 
1021) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นดง ต.บา้นดง อ. ชาติตระการ จ.พิษณโุลก 
1022) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นดา้ย ต.บา้นดา้ย อ.แมส่าย จ.เชียงราย 
1023) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นตอ๋ม  ต.บา้นตอ๋ม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
1024) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นต า๊ ต.บา้นต า๊  อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
1025) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นตุน่ ต.บา้นตุน่ อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 
1026) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นถ า้ ต.บา้นถ า้ อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 
1027) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นธิ ต.บา้นธิ อ.บา้นธิ จ.ล าพนู 
1028) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นนอ้ย ต.บา้นนอ้ย  อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
1029) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นนอ้ยชุม้ขีเ้หลก็ ต.บา้นนอ้ยซุม้ขีเ้หลก็ อ.เนินมะปราง จ.พิษณโุลก 
1030) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นนา ต.บา้นนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 
1031) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นบุง่ ต.บา้นบุง่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 
1032) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นปง ต.บา้นปง อ.สงูเมน่ จ.แพร่ 
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1033) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นปวง ต.บา้นปวง  อ.ทุง่หวัชา้ง  จ.ล าพนู 
1034) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นป่า ต.บา้นป่า  อ. เมืองพษิณโุลก จ.พิษณโุลก 
1035) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นปิน ต.บา้นปิน อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 
1036) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นปิน ต.บา้นปิน อ.ลอง จ.แพร ่
1037) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นโป่ง ต.บา้นโป่ง อ.เวียงป่าเปา้ จ.เชียงราย 
1038) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นพรา้ว  ต.บา้นพรา้ว อ.นครไทย จ.พิษณโุลก 
1039) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นพี ้ต.บา้นพี ้อ.บา้นหลวง จ.นา่น 
1040) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นโพธ์ิ ต.บา้นโพธ์ิ อ.เมืองสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 
1041) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นฟา้  ต.บา้นฟา้ อ.บา้นหลวง จ.นา่น 
1042) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นมาง ต.บา้นมาง อ.เชียงมว่น จ.พะเยา 
1043) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นมงุ ต.บา้นมงุ อ.เนินมะปราง จ.พิษณโุลก 
1044) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นยาง ต.บา้นยาง อ.วดัโบสถ ์จ.พิษณโุลก 
1045) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นแยง ต.บา้นแยง อ.นครไทย จ.พิษณโุลก 
1046) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นเรอืน ต.บา้นเรอืน  อ.ป่าซาง จ.ล าพนู 
1047) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นไร ่ต.บา้นไร ่ อ.บางกระทุม่ จ.พิษณโุลก 
1048) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นเวียง ต.บา้นเวยีง อ.รอ้งกวาง จ.แพร ่
1049) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นสระ ต.บา้นสระ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุ ี
1050) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นสาง ต.บา้นสาง อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 
1051) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นหนนุ ต.บา้นหนนุ  อ.สอง  จ.แพร่ 
1052) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นเหลา่ ต.บา้นเหลา่ อ.แมใ่จ จ.พะเยา 
1053) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นเหลา่ ต.บา้นเหลา่ อ.สงูเมน่  จ.แพร ่
1054) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นแหลม ต.บา้นแหลม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี 
1055) สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นใหม ่ต.บา้นใหม ่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
1056) สภาองคก์รชมุชนต าบลบงึกอก ต.บงึกอก อ.บางระก า จ.พิษณโุลก 
1057) สภาองคก์รชมุชนต าบลบงึนาราง ต.บงึนาราง อ.บงึนาราง จ.พิจิตร 
1058) สภาองคก์รชมุชนต าบลบงึบวั ต.บงึบวั อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 
1059) สภาองคก์รชมุชนต าบลบงึพระ  ต.บงึระ อ. เมืองพษิณโุลก จ.พิษณโุลก 
1060) สภาองคก์รชมุชนต าบลบญุเกิด ต.บญุเกิด อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 
1061) สภาองคก์รชมุชนต าบลปงนอ้ย ต.ปงนอ้ย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
1062) สภาองคก์รชมุชนต าบลปงป่าหวาย  ต.ปงป่าหวาย อ.เดน่ชยั จ.แพร ่
1063) สภาองคก์รชมุชนต าบลปงสนกุ ต.ปงสนกุ อ.เวียงสา จ.นา่น 
1064) สภาองคก์รชมุชนต าบลประตปู่าต.ประตปู่า  อ.เมืองล าพนู  จ.ล าพนู 
1065) สภาองคก์รชมุชนต าบลปลอ้ง ต.ปลอ้ง อ.เทิง จ.เชียงราย 
1066) สภาองคก์รชมุชนต าบลปลกัแรด ต.ปลกัแรด อ.บางระก า จ.พิษณโุลก 
1067) สภาองคก์รชมุชนต าบลปลายนา ต.ปลายนา อ.ศรปีระจนัต ์จ.สพุรรณบรุี 
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1068) สภาองคก์รชมุชนต าบลปอ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
1069) สภาองคก์รชมุชนต าบลปอน ต.ปอน อ.ทุง่ชา้ง จ. นา่น 
1070) สภาองคก์รชมุชนต าบลปัว ต.ปัว อ.ปัว จ.นา่น 
1071) สภาองคก์รชมุชนต าบลปากทาง ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 
1072) สภาองคก์รชมุชนต าบลปากโทก  ต.ปากโทก อ.เมืองพษิณโุลก จ.พิษณโุลก 
1073) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่ากลาง ต.ป่ากลาง  อ.ปัว จ.นา่น 
1074) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าก่อด า ต.ป่าก่อด า อ.แมล่าว จ.เชียงราย 
1075) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าคา ต.ป่าคา อ. ทา่วงัผา จ.นา่น 
1076) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าคาหลวง ต.ป่าคาหลวง อ.บา้นหลวง จ.นา่น 
1077) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าซาง ต. ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุง้ จ.เชียงราย 
1078) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าซาง ต.ป่าซาง  อ.ป่าซาง  จ.ล าพนู 
1079) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 
1080) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าแดง ต.ป่าแดง  อ.เมืองแพร ่จ.แพร ่
1081) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าแดง ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พษิณโุลก 
1082) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
1083) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.แมส่รวย จ.เชียงราย 
1084) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าตงึ ต.ป่าตงึ อ.แมจ่นั จ.เชียงราย 
1085) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าไผ ่ต.ป่าไผ ่ อ.ลี ้ จ.ล าพนู 
1086) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าแฝก ต.ป่าแฝก อ.แมใ่จ จ.พะเยา 
1087) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าพล ูต.ป่าพล ูอ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพนู 
1088) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่ามะคาบ ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพจิิตร จ.พิจิตร 
1089) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าแลวหลวง ต.ป่าแลวหลวง อ. สนัติสขุ จ.นา่น 
1090) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าสะแก ต.ป่าสะแก เดมิบางนางบวช สพุรรณบรุี 
1091) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าสกั ต.ป่าสกั อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
1092) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าสกั ต.ป่าสกั อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู 
1093) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าสกั ต.ป่าสกั อ.วงัชิน้ จ.แพร่ 
1094) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าหุง่ ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 
1095) สภาองคก์รชมุชนต าบลป่าออ้ดอนชยั ต. ป่าออ้ดอนชยั อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย 
1096) สภาองคก์รชมุชนต าบลปิงหลวง ต.ปิงหลวง  อ.นาหมื่น จ.นา่น 
1097) สภาองคก์รชมุชนต าบลเปือ ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.นา่น 
1098) สภาองคก์รชมุชนต าบลโป่งงาม ต.โป่งงาม อ.แมส่าย จ.เชียงราย 
1099) สภาองคก์รชมุชนต าบลโป่งผา ต.โป่งผา อ.แมส่าย จ.เชียงราย 
1100) สภาองคก์รชมุชนต าบลโป่งแพร ่ต.โป่งแพร ่อ. แมล่าว จ. เชียงราย 
1101) สภาองคก์รชมุชนต าบลผางาม ต.ผางาม อ.เวียงชยั จ.เชียงราย 
1102) สภาองคก์รชมุชนต าบลผาชา้งนอ้ย  ต.ผาชา้งนอ้ย อ.ปง จ.พะเยา 
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1103) สภาองคก์รชมุชนต าบลผาตอ ต.ผาตอ  อ.ทา่วงัผา จ.นา่น 
1104) สภาองคก์รชมุชนต าบลผาทอง ต.ผาทอง อ. ทา่วงัผา จ. นา่น 
1105) สภาองคก์รชมุชนต าบลผาสงิห ์ต.ผาสงิห ์ อ.เมืองนา่น จ.นา่น 
1106) สภาองคก์รชมุชนต าบลไผก่องดนิ ต.ไผก่องดิน อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี 
1107) สภาองคก์รชมุชนต าบลไผข่วาง ต. ไผข่วาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 
1108) สภาองคก์รชมุชนต าบลไผข่วาง ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 
1109) สภาองคก์รชมุชนต าบลไผท่า่โพ ต.ไผท่า่โพ  อ.โพธ์ิประทบัชา้ง  จ.พิจิตร 
1110) สภาองคก์รชมุชนต าบลไผโ่ทน ต.ไผโ่ทน อ.รอ้งกวาง จ.แพร่ 
1111) สภาองคก์รชมุชนต าบลไผร่อบ ต.ไผร่อบ อ.โพธ์ิประทบัชา้ง จ.พิจิตร 
1112) สภาองคก์รชมุชนต าบลไผล่อ้ม ต.ไผล่อ้ม อ.บางกระทุม่ จ. พิษณโุลก 
1113) สภาองคก์รชมุชนต าบลไผห่ลวง ต.ไผห่ลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 
1114) สภาองคก์รชมุชนต าบลฝายแกว้ ต.ฝายแกว้ อ.ภเูพียง จ.นา่น 
1115) สภาองคก์รชมุชนต าบลพงษ์  ต. พงษ์ อ. สนัติสขุ จ. นา่น 
1116) สภาองคก์รชมุชนต าบลพญาแกว้ ต.พญาแกว้  อ.เชียงกลาง จ.นา่น 
1117) สภาองคก์รชมุชนต าบลพรหมพิราม ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณโุลก 
1118) สภาองคก์รชมุชนต าบลพระธาต ุต.พระธาต ุ อ.เชียงกลาง  จ.นา่น 
1119) สภาองคก์รชมุชนต าบลพระธาตขุิงแกง ต.พระธาตขุิงแกง อ.จนุ จ.พะเยา 
1120) สภาองคก์รชมุชนต าบลพระพทุธบาท  ต.พระพทุธบาท อ.เชียงกลาง  จ.นา่น 
1121) สภาองคก์รชมุชนต าบลพระหลวง ต.พระหลวง อ.สงูเมน่  จ.แพร่ 
1122) สภาองคก์รชมุชนต าบลพลบัพลาไชย ต.พลบัพลาไชย อ.อูท่อง  จ.สพุรรณบรุี 
1123) สภาองคก์รชมุชนต าบลพลายชมุพล  ต.พลายชมุพล อ.เมืองพษิณโุลก จ.พิษณโุลก 
1124) สภาองคก์รชมุชนต าบลพนัชาล ีต.พนัชาล ีอ.วงัทอง จ.พิษณโุลก 
1125) สภาองคก์รชมุชนต าบลพนัเสา ต.พนัเสา อ.บางระก า จ.พิษณโุลก 
1126) สภาองคก์รชมุชนต าบลพิหารแดง ต.พิหารแดง  อ.เมืองสพุรรณบรุ ี จ.สพุรรณบรุ ี
1127) สภาองคก์รชมุชนต าบลโพทะเล ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
1128) สภาองคก์รชมุชนต าบลโพธ์ิไทรงาม ต.โพธ์ิไทรงาม อ.บงึนาราง จ.พิจิตร 
1129) สภาองคก์รชมุชนต าบลโพธ์ิประทบัชา้ง  ต.โพธ์ิประทบัชา้ง อ.โพธ์ิประทบัชา้ง จ.พิจิตร 
1130) สภาองคก์รชมุชนต าบลภคูา ต.ภคูา อ.ปัว จ.นา่น 
1131) สภาองคก์รชมุชนต าบลภซูาง ต.ภซูาง อ.ภซูาง จ.พะเยา 
1132) สภาองคก์รชมุชนต าบลภฟูา้ ต.ภฟูา้ อ.บอ่เกลอื จ.นา่น 
1133) สภาองคก์รชมุชนต าบลภมูิ ต.ภมูิ อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร 
1134) สภาองคก์รชมุชนต าบลมดแดง ต.มดแดง อ.ศรปีระจนัต ์จ.สพุรรณบรุี 
1135) สภาองคก์รชมุชนต าบลมว่งค า ต.มว่งค า  อ.พาน จ.เชียงราย 
1136) สภาองคก์รชมุชนต าบลมว่งตึด๊ ต.มว่งตึด๊ อ.ภเูพียง จ.นา่น 
1137) สภาองคก์รชมุชนต าบลมว่งนอ้ย ต.มว่งนอ้ย  อ.ป่าซาง  จ.ล าพนู 
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1138) สภาองคก์รชมุชนต าบลมะกอก ต.มะกอก อ.ป่าซาง  จ.ล าพนู 
1139) สภาองคก์รชมุชนต าบลมะขามลม้ ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี 
1140) สภาองคก์รชมุชนต าบลมะขามสงู ต.มะขามสงู อ.เมืองพิษณโุลก จ.พิษณโุลก 
1141) สภาองคก์รชมุชนต าบลมะเขือแจต้.มะเขือแจ ้ อ.เมืองล าพนู  จ.ล าพนู 
1142) สภาองคก์รชมุชนต าบลมะตอ้ง  ต.มะตอ้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณโุลก 
1143) สภาองคก์รชมุชนต าบลมะตมู ต.มะตมู อ. พรหมพิราม จ.พิษณโุลก 
1144) สภาองคก์รชมุชนต าบลเมืองเก่า ต.เมืองเกา่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 
1145) สภาองคก์รชมุชนต าบลเมืองจงั ต.เมืองจงั อ.ภเูพียง จ.นา่น 
1146) สภาองคก์รชมุชนต าบลเมืองพาน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 
1147) สภาองคก์รชมุชนต าบลเมืองล ีต.เมืองล ี อ.นาหมื่น จ.นา่น 
1148) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมก่รณ ์ต.แมก่รณ ์อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
1149) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมก่า ต.แมก่า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
1150) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมเ่ก๋ิง ต.แมเ่ก๋ิง อ. วงัชิน้ จ.แพร่ 
1151) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมข่ะนงิ ต.แมข่ะนิงอ.เวียงสา จ.นา่น 
1152) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมข่า้วตม้ ต.แมข่า้วตม้ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
1153) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมค่ ามี ต.แมค่  ามี  อ.หนองมว่งไข ่จ.แพร ่
1154) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมจ่รมิ ต.แมจ่รมิ อ.แมจ่รมิ จ.นา่น 
1155) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมจ่นั ต.แมจ่นั อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
1156) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมจ่ั๊วะ ต.แมจ่ั๊วะ อ.เดน่ชยั จ.แพร่ 
1157) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมเ่จดยี ์ต.แมเ่จดีย ์อ. เวยีงป่าเปา้ จ.เชียงราย 
1158) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมเ่จดยีใ์หม ่ต.แมเ่จดียใ์หม ่อ.เวียงป่าเปา้ จ.เชียงราย 
1159) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมต่ ๋า ต.แมต่  ๋า อ.พญาเมง็ราย จ.เชียงราย 
1160) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมต่ืน ต.แมต่ืน อ.ลี ้จ.ล  าพนู 
1161) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมท่ราย ต.แมท่ราย  อ.รอ้งกวาง จ.แพร ่
1162) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมป่า้ก ต.แมป่า้ก  อ.วงัชิน้  จ.แพร ่
1163) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมปื่ม ต.แมปื่ม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
1164) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมเ่ปา ต.แมเ่ปา อ.พญาเมง็ราย จ.เชียงราย 
1165) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมพ่รกิ ต.แมพ่รกิ อ.แมส่รวย  จ.เชียงราย 
1166) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมพ่งุ ต.แมพ่งุ  อ.วงัชิน้ จ.แพร ่
1167) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมย่ม  ต.แมย่ม  อ.เมืองแพร ่จ.แพร ่
1168) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมย่างตาล ต.แมย่างตาล อ.รอ้งกวาง  จ.แพร่ 
1169) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมย่างรอ้ง ต.แมย่างรอ้ง  อ.รอ้งกวาง จ.แพร ่
1170) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมย่างฮอ่ ต.แมย่างฮ่อ อ.รอ้งกวาง จ.แพร ่
1171) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมเ่ย็น ต.แมเ่ย็น อ. พาน  จ.เชียงราย 
1172) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมร่ะกา ต.แมร่ะกา อ.วงัทอง จ.พิษณโุลก 
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1173) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมแ่รง  ต.แมแ่รง  อ.ป่าซาง  จ.ล าพนู 
1174) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมไ่ร ่ต.แมไ่ร ่อ.แมจ่นั จ.เชียงราย 
1175) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมล่อย ต.แมล่อย อ.เทิง จ.เชียงราย 
1176) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมล่าน  ต.แมล่าน  อ.ลี ้จ.ล าพนู 
1177) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมล่าว ต.แมล่าว อ.เชียงค า  จ.พะเยา 
1178) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมส่รวย ต.แมส่รวย อ.แมส่รวย จ.เชียงราย 
1179) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมส่ลองนอก ต.แมส่ลองนอก อ.แมฟ่า้หลวง จ.เชียงราย 
1180) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมส่ลองใน ต.แมส่ลองใน อ.แมฟ่า้หลวง จ.เชียงราย 
1181) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมส่า ต.แมส่า  อ.เวียงสา จ.นา่น 
1182) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมส่าคร ต.แมส่าคร อ.เวียงสา จ.นา่น 
1183) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมส่กุ ต.แมส่กุ อ.แมใ่จ จ.พะเยา 
1184) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมใ่ส ต.แมใ่ส อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 
1185) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมอ่อ้ ต.แมอ่อ้  อ.พาน จ.เชียงราย 
1186) สภาองคก์รชมุชนต าบลแมอ่งิ ต.แมอ่ิง อ.ภกูามยาว จ.พะเยา 
1187) สภาองคก์รชมุชนต าบลไมย้า ต.พญาเมง็ราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
1188) สภาองคก์รชมุชนต าบลยม ต.ยม  อ.ทา่วงัผา จ.นา่น 
1189) สภาองคก์รชมุชนต าบลยอด ต.ยอด อ.สองแคว จ.นา่น 
1190) สภาองคก์รชมุชนต าบลยางโกลน  ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณโุลก 
1191) สภาองคก์รชมุชนต าบลยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี 
1192) สภาองคก์รชมุชนต าบลยา่นยาว ต.ยา่นยาว  อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 
1193) สภาองคก์รชมุชนต าบลยา่นยาว ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี 
1194) สภาองคก์รชมุชนต าบลยุง้ทะลาย ต.ยุง้ทะลาย  อ.อูท่อง  จ.สพุรรณบรุี 
1195) สภาองคก์รชมุชนต าบลรว่มเย็น ต.รม่เย็น อ.เชียงค า จ. พะเยา 
1196) สภาองคก์รชมุชนต าบลรอ้งกวาง ต.รอ้งกวาง  อ.รอ้งกวาง จ.แพร ่
1197) สภาองคก์รชมุชนต าบลรอ่งกาศ ต.รอ่งกาศ  อ.สงูเมน่ จ.แพร ่
1198) สภาองคก์รชมุชนต าบลรอ้งเข็ม ต.รอ้งเข็ม  อ.รอ้งกวาง จ.แพร ่
1199) สภาองคก์รชมุชนต าบลรอ่งฟอง ต.รอ่งฟอง  อ.เมืองแพร ่จ.แพร่ 
1200) สภาองคก์รชมุชนต าบลรอบเวียง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
1201) สภาองคก์รชมุชนต าบลรัว้ใหญ่ ต.รัว้ใหญ่ อ.เมืองสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 
1202) สภาองคก์รชมุชนต าบลรมิ  ต.รมิ  อ.ทา่วงัผา จ.นา่น 
1203) สภาองคก์รชมุชนต าบลรมิโขง ต.รมิโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
1204) สภาองคก์รชมุชนต าบลรมิปิง  ต.รมิปิง  อ.เมืองล าพนู  จ.ล าพนู 
1205) สภาองคก์รชมุชนต าบลเรอืง ต.เรอืง อ.เมืองนา่น จ.นา่น 
1206) สภาองคก์รชมุชนต าบลโรงชา้ง ต.โรงชา้ง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
1207) สภาองคก์รชมุชนต าบลโรงชา้ง ต.โรงชา้ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 
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1208) สภาองคก์รชมุชนต าบลไรร่ถ  ต.ไรร่ถ  อ.ดอนเจดีย ์จ.สพุรรณบรุ ี
1209) สภาองคก์รชมุชนต าบลไรส่ม้ อ าเภอเมือง  จ.เพชรบรุ ี  
1210) สภาองคก์รชมุชนต าบลล าประดา ต.ล าประดา  อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร 
1211) สภาองคก์รชมุชนต าบลลี ้ต.ลี ้อ.ลี ้จ.ล าพนู 
1212) สภาองคก์รชมุชนต าบลและ ต.และ อ.ทุง่ชา้ง จ.นา่น 
1213) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงฆอ้ง ต.วงฆอ้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณโุลก 
1214) สภาองคก์รชมุชนต าบลวรนคร ต.วรนคร อ.ปัว จ.นา่น 
1215) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงักรด  ต.วงักรด อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร 
1216) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัคนั ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี 
1217) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงังิว้ ต.วงังิว้ อ.ดงเจรญิ จ.พิจิตร 
1218) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงังิว้ใต ้ต.วงังิว้ใต ้อ.ดงเจรญิ จ.พจิิตร 
1219) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัชิน้ ต.วงัชิน้ อ.วงัชิน้ จ.แพร ่
1220) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัตะก ูต.วงัตะกู อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร 
1221) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัทรายพนู  ต.วงัทรายพนู อ.วงัทรายพนู จ. พิจิตร 
1222) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัทอง ต.วงัทอง อ.วงัทอง จ.พิษณโุลก 
1223) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัทบัไทร ต.วงัทบัไทร อ.สากเหลก็ จ.พิจิตร 
1224) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงันกแอน่ ต.วงันกแอน่  อ.วงัทอง จ.พิษณโุลก 
1225) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัน า้คู ้ต.วงัน า้คู ้อ.เมืองพษิณโุลก จ.พิษณโุลก 
1226) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัน า้ซบั ต.วงัน า้ซบั อ.ศรปีระจนัต ์ จ.สพุรรณบรุี 
1227) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัน า้เย็น  ต.วงัน า้เย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุ ี
1228) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัผาง ต.วงัผาง  อ.เวียงหนองลอ่ง  จ.ล าพนู 
1229) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัพิกลุ  ต.วงัพิกลุ อ. วงัทอง  จ.พิษณโุลก 
1230) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัโพรง ต.วงัโพรง อ.เนินมะปราง  จ.พษิณโุลก 
1231) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัโมกข ์ ต.วงัโมกข ์ อ.วชิรบารมี  จ.พิจิตร 
1232) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัยาง ต. วงัยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณโุลก 
1233) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัยาว ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี 
1234) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัลกึ  ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี 
1235) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัวน ต.วงัวน อ. พรหมพิราม จ. พิษณโุลก 
1236) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัศรรีาช  ต.วงัศรรีาช อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี 
1237) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัส าโรง ต.วงัส าโรง  อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร 
1238) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัส าโรง ต.วงัส าโรง อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 
1239) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัหลวง ต.วงัหลวง  อ.หนองมว่งไข ่จ.แพร่ 
1240) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัหลมุ ต.วงัหลมุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 
1241) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัหวา้  ต.วงัหวา้ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 
1242) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัหวา้ ต.วงัหวา้ อ.ศรปีระจนัต ์จ.สพุรรณบรุี 
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1243) สภาองคก์รชมุชนต าบลวงัอิทก  ต.วงัอิทก  อ.บางระก า จ.พิษณโุลก 
1244) สภาองคก์รชมุชนต าบลวดัขวาง ต.วดัขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
1245) สภาองคก์รชมุชนต าบลวดัจนัทร ์ต.วดัจนัทร ์อ.เมอืงพษิณโุลก จ.พิษณโุลก 
1246) สภาองคก์รชมุชนต าบลวดัดาว ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี 
1247) สภาองคก์รชมุชนต าบลวดัตายม ต.วดัตายม  อ.บางกระทุม่ จ.พษิณโุลก 
1248) สภาองคก์รชมุชนต าบลวดัโบสถ ์ ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี 
1249) สภาองคก์รชมุชนต าบลวดัโบสถ ์ต.วดัโบสถ ์อ.วดัโบสถ ์จ.พิษณโุลก 
1250) สภาองคก์รชมุชนต าบลวดัพรกิ ต.วดัพรกิ อ.เมอืงพษิณโุลก จ.พิษณโุลก 
1251) สภาองคก์รชมุชนต าบลวาวี ต.วาวี อ. แมส่รวย  จ. เชียงราย 
1252) สภาองคก์รชมุชนต าบลเวียง ต.เวียง อ. เวียงป่าเปา้ จ. เชียงราย 
1253) สภาองคก์รชมุชนต าบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงค า จ.พะเยา 
1254) สภาองคก์รชมุชนต าบลเวียง ต.เวียง อ.เทงิ จ.เชียงราย 
1255) สภาองคก์รชมุชนต าบลเวียงกานต ์ต.บา้นโฮ่ง  อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพนู 
1256) สภาองคก์รชมุชนต าบลเวียงกาหลงต.เวยีงกาหลง อ.เวียงป่าเปา้  จ.เชียงราย 
1257) สภาองคก์รชมุชนต าบลเวียงตา้ ต.เวียงตา้  อ.ลอง  จ.แพร่ 
1258) สภาองคก์รชมุชนต าบลเวียงทอง ต.เวียงทอง อ.สงูเมน่ จ.แพร ่
1259) สภาองคก์รชมุชนต าบลเวียงพางค า ต.เวียงพางค า อ.แมส่าย จ.เชียงราย 
1260) สภาองคก์รชมุชนต าบลเวียงยอง ต.เวียงยอง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู 
1261) สภาองคก์รชมุชนต าบลเวียงลอ ต.ลอ อ.จนุ จ.พะเยา 
1262) สภาองคก์รชมุชนต าบลเวียงหา้ว ต.เวียงหา้ว อ.พาน จ.เชียงราย 
1263) สภาองคก์รชมุชนต าบลศรคี  า้ ต. ศรคี  า้ อ.แมจ่นั จ.เชียงราย 
1264) สภาองคก์รชมุชนต าบลศรดีอนชยั ต.ศรดีอนชยั อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
1265) สภาองคก์รชมุชนต าบลศรดีอนไชย ต.ศรดีอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 
1266) สภาองคก์รชมุชนต าบลศรดีอนมลู ต.ศรดีอนมลู อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 
1267) สภาองคก์รชมุชนต าบลศรเีตีย้ ต.ศรเีตีย้ อ.บา้นโฮง่ จ.ล าพนู 
1268) สภาองคก์รชมุชนต าบลศรถีอ้ย ต.ศรถีอ้ย อ.แมใ่จ จ.พะเยา 
1269) สภาองคก์รชมุชนต าบลศรถีอ้ย ต.ศรถีอ้ย อ.แมส่รวย จ.เชียงราย 
1270) สภาองคก์รชมุชนต าบลศรบีวับาน ต.ศรบีวับาน อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู 
1271) สภาองคก์รชมุชนต าบลศรปีระจนัต ์ต.ศรปีระจนัต ์อ.ศรปีระจนัต ์จ.สพุรรณบรุี 
1272) สภาองคก์รชมุชนต าบลศรโีพธ์ิเงิน ต.ศรโีพธ์ิเงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
1273) สภาองคก์รชมุชนต าบลศรภิีรมย ์ต.ศรภิีรมย ์อ.พรหมพิราม จ.พิษณโุลก 
1274) สภาองคก์รชมุชนต าบลศรภีมูิ ต.ศรภีมูิ อ.ทา่วงัผา จ.นา่น 
1275) สภาองคก์รชมุชนต าบลศรเีมืองชมุ ต.ศรเีมืองชมุ อ.แมส่าย จ.เชียงราย 
1276) สภาองคก์รชมุชนต าบลศรวีชิยั ต. ศรวีิชยั อ.ลี ้ จ.ล าพนู 
1277) สภาองคก์รชมุชนต าบลศรษีะเกษ ต.ศรษีะเกษ   อ.นานอ้ย  จ.นา่น 
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1278) สภาองคก์รชมุชนต าบลศรสี  าราญ ต.ศรสี  าราญ อ.สองพี่นอ้ง  จ.สพุรรณบรุี 
1279) สภาองคก์รชมุชนต าบลศาลาขาว  ต.ศาลาขาว  อ.เมืองสพุรรณบรุี จ.สพุรรณบรุ ี
1280) สภาองคก์รชมุชนต าบลศิลาเพชร ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.นา่น 
1281) สภาองคก์รชมุชนต าบลศิลาแลง ต. ศิลาแลง  อ.ปัว  จ.นา่น 
1282) สภาองคก์รชมุชนต าบลสกาด ต.สกาด  อ. ปัว จ. นา่น 
1283) สภาองคก์รชมุชนต าบลสถาน ต.สถาน อ. นานอ้ย จ.นา่น 
1284) สภาองคก์รชมุชนต าบลสถาน ต.สถาน อ.ปัว จ.นา่น 
1285) สภาองคก์รชมุชนต าบลสนามคล ี ต.สนามคล ีอ.เมืองสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 
1286) สภาองคก์รชมุชนต าบลสนามคล ีต.สนามคล ีอ.บางกระทุม่ จ.พิษณโุลก 
1287) สภาองคก์รชมุชนต าบลสนามชยั ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 
1288) สภาองคก์รชมุชนต าบลสบบง ต.สบบง อ.ภซูาง จ.พะเยา 
1289) สภาองคก์รชมุชนต าบลสบสาย ต.สบสาย อ.สงูเมน่ จ.แพร ่
1290) สภาองคก์รชมุชนต าบลสมอเเข ต.สมอแข  อ. เมืองพิษณโุลก จ.พิษณโุลก 
1291) สภาองคก์รชมุชนต าบลสรอย  ต.สรอย  อ.วงัชิน้  จ.แพร ่
1292) สภาองคก์รชมุชนต าบลสระ ต.สระ อ.เชียงมว่น  จ.พะเยา 
1293) สภาองคก์รชมุชนต าบลสระกระโจม ต.สระกระโจม  อ.ดอนเจดีย ์ จ.สพุรรณบรุี 
1294) สภาองคก์รชมุชนต าบลสระแกว้ ต.สระแกว้ อ.เมืองสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 
1295) สภาองคก์รชมุชนต าบลสระพงัลาน ต.สระพงัลาน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี 
1296) สภาองคก์รชมุชนต าบลสวด  ต.สวด อ.บา้นหลวง  จ.นา่น 
1297) สภาองคก์รชมุชนต าบลสวนแตง ต.สวนแตง อ.เมืองสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 
1298) สภาองคก์รชมุชนต าบลสวนเมี่ยง ต.สวนเมีย่ง อ.ชาติตระการ จ.พิษณโุลก 
1299) สภาองคก์รชมุชนต าบลสะเนียน ต.สะเนียน อ.เมืองนา่น จ.นา่น 
1300) สภาองคก์รชมุชนต าบลสะเอียบ ต. สะเอียบ อ. สอง จ. แพร ่
1301) สภาองคก์รชมุชนต าบลสนักลาง ต.สนักลาง  อ.พาน จ.เชียงราย 
1302) สภาองคก์รชมุชนต าบลสนัโคง้ ต.สนัโคง้ อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 
1303) สภาองคก์รชมุชนต าบลสนัติสขุ ต.สนัติสขุ อ.พาน จ.เชียงราย 
1304) สภาองคก์รชมุชนต าบลสนัทราย ต.สนัทราย อ.แมจ่นั จ.เชียงราย 
1305) สภาองคก์รชมุชนต าบลสนัทะ  ต.สนัทะ อ. นานอ้ย จ.นา่น 
1306) สภาองคก์รชมุชนต าบลสนัป่ามว่ง ต.สนัป่ามว่ง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
1307) สภาองคก์รชมุชนต าบลสนัมะคา่ ต.สนัมะคา่ อ. ป่าแดด จ.เชียงราย 
1308) สภาองคก์รชมุชนต าบลสนัมะเคด็ ต.สนัมะเคด็ อ.พาน จ.เชียงราย 
1309) สภาองคก์รชมุชนต าบลสนัสล ีต.สนัสล ีอ.เวียงป่าเปา้ จ.เชียงราย 
1310) สภาองคก์รชมุชนต าบลสากเหลก็ ต.สากเหลก็ อ. สากเหลก็ จ.พจิิตร 
1311) สภาองคก์รชมุชนต าบลสา้น ต.สา้น อ.เวียงสา จ.นา่น 
1312) สภาองคก์รชมุชนต าบลสา้นนาหนองใหม ่ต.สา้นนาหนองใหม ่อ.เวียงสา  จ.นา่น 
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1313) สภาองคก์รชมุชนต าบลสามง่าม ต.สามงา่ม  อ.สามงา่ม จ.พจิิตร 
1314) สภาองคก์รชมุชนต าบลสายค าโห ้ต. สายค าโห ้อ.เมืองพจิิตร จ.พิจิตร 
1315) สภาองคก์รชมุชนต าบลสาล ีต.สาล ีอ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี 
1316) สภาองคก์รชมุชนต าบลส านกัขนุเณร ต.ส านกัขนุเณร อ.ดงเจรญิ จ.พิจิตร 
1317) สภาองคก์รชมุชนต าบลสงูเมน่  ต. สงูเมน่  อ. สงูเมน่ จ. แพร่ 
1318) สภาองคก์รชมุชนต าบลแสนทอง ต.แสนทอง อ.ทา่วงัผา จ.นา่น 
1319) สภาองคก์รชมุชนต าบลหงสห์ิน ต.หงสห์ิน  อ.จนุ  จ.พะเยา 
1320) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองกะทา้ว ต.หนองกะทา้ว อ.นครไทย จ.พิษณโุลก 
1321) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองกลุา ต.หนองกลุา อ.บางระก า จ.พิษณโุลก 
1322) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองขาม ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี 
1323) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองแขม  ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณโุลก 
1324) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองชา้งคืน ต.หนองชา้งคืน  อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู 
1325) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองแดง ต.หนองแดง อ.แมจ่รมิ จ.นา่น 
1326) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองบอ่ ต.หนองบอ่ อ.สองพี่นอ้ง  จ.สพุรรณบรุี 
1327) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองปลาสะวาย  ต.หนองปลาสะวาย  อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพนู 
1328) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.วงัทรายพนู จ.พิจิตร 
1329) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองป่าก่อ ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง  จ.เชียงราย 
1330) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองผกันาก ต.หนองผกันาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี 
1331) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองพระ ต.หนองพระ อ.วงัทรายพนู จ.พิจิตร 
1332) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองพระ ต.หนองพระ อ.วงัทอง  จ.พษิณโุลก 
1333) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองพะยอม  ต.หนองพยอม  อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 
1334) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองโพธ์ิ ต.หนองโพธ์ิ อ.หนองหญา้ไซ  จ.สพุรรณบรุ ี
1335) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองมะคา่โมง ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี 
1336) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองยวง ต.หนองยวง  อ.เวยีงหนองลอ่ง จ.ล าพนู 
1337) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองราชวตัร ต.หนองราชวตัร  อ.หนองหญา้ไซ  จ.สพุรรณบรุี 
1338) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองแรด ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 
1339) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองลอ่ง ต.หนองลอ่ง  อ.เวยีงหนองลอ่ง จ.ล าพนู 
1340) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองสะเดา ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี 
1341) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองสาหรา่ย ต.หนองสาหรา่ย  อ.ดอนเจดีย ์จ.สพุรรณบรุี 
1342) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 
1343) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองหญา้ไทร  ต.หนองหญา้ไทร อ.สากเหลก็ จ.พิจิตร 
1344) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองหนาม ต.หนองหนาม อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู 
1345) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองหลม่ ต.หนองหลม่ อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 
1346) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองหลมุ ต.หนองหลมุ  อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 
1347) สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองโอง่ ต.หนองโอง่  อ.อูท่อง  จ.สพุรรณบรุี 
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1348) สภาองคก์รชมุชนต าบลหมอเมือง ต. หมอเมือง  อ. แมจ่รมิ จ.นา่น 
1349) สภาองคก์รชมุชนต าบลหยว่น ต.หยว่น อ.เชียงค า จ.พะเยา 
1350) สภาองคก์รชมุชนต าบลหยาบหวันา ต.ยาบหวันา อ.เวียงสา จ.นา่น 
1351) สภาองคก์รชมุชนต าบลหลา่ยงาว ต.หลา่ยงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
1352) สภาองคก์รชมุชนต าบลหว้ยเกต ุต.หว้ยเกต ุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 
1353) สภาองคก์รชมุชนต าบลหว้ยแกว้ ต.หว้ยแกว้  อ.ภกูามยาว  จ.พะเยา 
1354) สภาองคก์รชมุชนต าบลหว้ยแกว้ ต.หว้ยแกว้อ.บงึนาราง จ.พิจิตร 
1355) สภาองคก์รชมุชนต าบลหว้ยโก๋น ต. หว้ยโก๋น  อ.เฉลมิพระเกียรติ จ.นา่น 
1356) สภาองคก์รชมุชนต าบลหว้ยขมิน้  ต.หว้ยขมิน้ อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุ ี
1357) สภาองคก์รชมุชนต าบลหว้ยไคร ้ต.หว้ยไคร ้อ.แมส่าย จ.เชียงราย 
1358) สภาองคก์รชมุชนต าบลหว้ยชมภ ูต.หว้ยชมภ ูอ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
1359) สภาองคก์รชมุชนต าบลหว้ยซอ้ ต.หว้ยซอ้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
1360) สภาองคก์รชมุชนต าบลหว้ยพกุ ต.หว้ยพกุ อ.ดงเจรญิ จ.พิจิตร 
1361) สภาองคก์รชมุชนต าบลหว้ยมา้ ต. หว้ยมา้ อ. เมืองแพร ่จ. แพร ่
1362) สภาองคก์รชมุชนต าบลหว้ยยางขาม ต.หว้ยยางขาม อ.จนุ จ.พะเยา 
1363) สภาองคก์รชมุชนต าบลหว้ยยาบ ต.หว้ยยาบ อ.บา้นธิ จ.ล าพนู 
1364) สภาองคก์รชมุชนต าบลหว้ยรว่ม ต.หว้ยรว่ม อ.ดงเจรญิ จ.พิจิตร 
1365) สภาองคก์รชมุชนต าบลหว้ยโรง  ต. หว้ยโรง อ. รอ้งกวาง จ. แพร ่
1366) สภาองคก์รชมุชนต าบลหว้ยไร ่ต.หว้ยไร ่ อ.เดน่ชยั  จ.แพร ่
1367) สภาองคก์รชมุชนต าบลหว้ยหมา้ย ต.หว้ยหมา้ย อ.สอง จ.แพร ่
1368) สภาองคก์รชมุชนต าบลหว้ยเฮีย้  ต.หว้ยเฮีย้ อ.นครไทย จ.พิษณโุลก 
1369) สภาองคก์รชมุชนต าบลหอกลอง ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณโุลก 
1370) สภาองคก์รชมุชนต าบลหอไกร ต.หอไกรอ.บางมลูนาก จ.พจิิตร 
1371) สภาองคก์รชมุชนต าบลหวัเขา ต.หวัเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี 
1372) สภาองคก์รชมุชนต าบลหวังม้ ต.หวังม้ อ.พาน จ.เชียงราย 
1373) สภาองคก์รชมุชนต าบลหวัดง ต.หวัดง อ.เมืองพจิิตร จ.พิจิตร 
1374) สภาองคก์รชมุชนต าบลหวัทุง่ ต.หวัทุง่  อ.ลอง จ.แพร ่
1375) สภาองคก์รชมุชนต าบลหวันา ต.หวันา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี 
1376) สภาองคก์รชมุชนต าบลหวัฝาย  ต.หวัฝาย  อ.สงูเมน่  จ.แพร ่
1377) สภาองคก์รชมุชนต าบลหวัโพธ์ิ ต.หวัโพธ์ิ อ.สองพ่ีนอ้ง  จ.สพุรรณบรุ ี
1378) สภาองคก์รชมุชนต าบลหวัเมือง ต. หวัเมือง อ. สอง จ. แพร ่
1379) สภาองคก์รชมุชนต าบลหวัรอ ต. หวัรอ อ. เมืองพษิณโุลก จ.พิษณโุลก 
1380) สภาองคก์รชมุชนต าบลหินลาด  ต.หินลาด อ.วดัโบสถ ์จ.พิษณโุลก 
1381) สภาองคก์รชมุชนต าบลเหมืองงา่ ต.เหมืองง่า อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู 
1382) สภาองคก์รชมุชนต าบลเหมืองจี ้ต.เหมืองจี ้อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู 
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1383) สภาองคก์รชมุชนต าบลเหมืองหมอ้ ต. เหมืองหมอ้ อ. เมืองแพร ่จ. แพร ่
1384) สภาองคก์รชมุชนต าบลเหลา่ยาว  ต. เหลา่ยาว อ.บา้นโฮง่ จ.ล าพนู 
1385) สภาองคก์รชมุชนต าบลแหลมรงั ต.แหลมรงั อ.บงึนาราง จ.พิจิตร 
1386) สภาองคก์รชมุชนต าบลไหลน่า่น ต.ไหลน่า่น อ. เวียงสา จ.นา่น 
1387) สภาองคก์รชมุชนต าบลองคพ์ระ ต.องคพ์ระ อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี 
1388) สภาองคก์รชมุชนต าบลองครกัษ์  ต.องครกัษ์ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี 
1389) สภาองคก์รชมุชนต าบลอวน ต.อวน อ.ปัว จ.นา่น 
1390) สภาองคก์รชมุชนต าบลออย ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 
1391) สภาองคก์รชมุชนต าบลอา่งทอง ต.อา่งทอง อ.เชียงค า จ.พะเยา 
1392) สภาองคก์รชมุชนต าบลอา่ยนาไลย ต.อา่ยนาไลย อ.เวียงสา จ.นา่น 
1393) สภาองคก์รชมุชนต าบลอทุยัสวรรค ์  
1394) สภาองคก์รชมุชนต าบลอโุมงค ์ต.อโุมงค ์อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู 
1395) สภาองคก์รชมุชนต าบลอูท่อง ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี 
1396) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลกระจนั ต.กระจนั อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี
1397) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลกะรน  จ.ภเูก็ต     
1398) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลก าแพงดิน  ต.ก าแพงดิน อ.สามงา่ม จ.พิจิตร 
1399) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลขนุพดัเพ็ง ต.สระยายโสม อ.อูท่อง  จ.สพุรรณบรุี 
1400) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเขาดิน ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบุร ี
1401) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
1402) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเขาพระ ต.เขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี 
1403) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลครึง่ ต.ครึง่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
1404) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลงิม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 
1405) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลงิว้ ต.งิว้ อ.เทิง จ.เชียงราย 
1406) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลจรเขส้ามพนั ต.จรเขส้ามพนั อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี 
1407) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลจนัจวา้ ต.จนัจวา้ อ.แมจ่นั จ.เชียงราย 
1408) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเจดีย ์ ต.เจดีย ์อ.อูท่อง  จ.สพุรรณบรุี 
1409) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเจดียห์ลวง ต.เจดียห์ลวง อ.แมส่รวย  จ.เชียงราย 
1410) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเจรญิราษฎร ์ต.เจรญิราษฎร ์อ.แมใ่จ จ.พะเยา 
1411) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลช่อแฮ  ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร ่ จ.แพร ่
1412) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเชิงทะเล  จ.ภเูก็ต    
1413) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเชียงค า ต.หยว่น อ.เชียงค า จ.พะเยา 
1414) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย 
1415) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลดงเจน ต.ดงเจน อ.ภกูามยาว จ.พะเยา 
1416) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลดงป่าค า ต.ดงป่าค า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 
1417) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลดงมะดะ  ต. ดงมะดะ  อ. แมล่าว จ.เชียงราย 



Page 42 of 54 
  

 
 

1418) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลดอนเจดีย ์ต.ดอนเจดยี ์ อ.ดอนเจดีย ์จ.สพุรรณบรุี 
1419) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลดอยลาน ต. ดอยลาน อ. เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
1420) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลดอยฮาง ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
1421) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลดา่นชา้ง ต.หนองมะคา่โมง  อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี 
1422) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเดน่ชยั  ต.เดน่ชยั  อ.เดน่ชยั จ.แพร่ 
1423) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเดิมบาง ต.เดมิบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี 
1424) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลตะคา่ ต.ตะคา่  อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี 
1425) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลทบัคลอ้ ต.ทบัคลอ้ อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
1426) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลทากาศ  ต.ทากาศ  อ.แมท่า จ.ล าพนู 
1427) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลทา่ขา้ม ต.ทา่ขา้ม อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย 
1428) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลทา่ขา้วเปลอืก ต. ทา่ขา้วเปลอืก อ.แมจ่ัน จ.เชียงราย 
1429) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลทา้วอูท่อง ต.อูท่อง  อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี 
1430) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลทาสบชยั ต.ทาสบเสา้  อ.แมท่า จ.ล าพนู 
1431) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลทา่สาย ต.ทา่สาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
1432) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลทา่สดุ ต.ทา่สดุ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
1433) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลทา่เสา ต.ทา่เสา  อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
1434) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลทา่ฬอ่ ต.ทา่ฬอ่ อ. เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 
1435) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลทุง่คอก ต.ทุง่คอก อ.สองพี่นอ้ง จ.สพุรรณบรุี 
1436) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลทุง่นอ้ย ต.ทุง่นอ้ย  อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
1437) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลทุง่หวัชา้ง ต.ทุง่หวัชา้ง อ.ทุง่หวัชา้ง จ.ล าพนู 
1438) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลทุง่โฮง้  ต.ทุง่โฮง้ อ.เมืองแพร ่จ.แพร่ 
1439) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเทพกระษัตร ี จ.ภเูก็ต     
1440) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลไทรยอ้ย ต.ไทรยอ้ย อ. เนินมะปราง จ.พิษณโุลก 
1441) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี 
1442) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลนางแล ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
1443) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 
1444) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนนิมะปราง จ.พิษณโุลก 
1445) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลบอ่กรุ ต.บอ่กรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี 
1446) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลบางกระทุม่ ต.บางกระทุม่ อ. บางกระทุม่ จ. พิษณโุลก 
1447) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลบางคลาน ต.บางคลาน อ. โพทะเล จ.พิจิตร 
1448) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลบางไผ ่ต.บางไผ ่อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร 
1449) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลบางระก า ต.บางระก า อ. บางระก า จ.พิษณโุลก 
1450) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลบา้นคลอง ต.บา้นคลอง อ.เมืองพิษณโุลก จ.พิษณโุลก 
1451) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลบา้นแซว ต.บา้นแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
1452) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลบา้นดอน ต.บา้นดอน อ.อูท่อง  จ.สพุรรณบรุี 
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1453) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลบา้นดู ่ต.บา้นดู ่อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
1454) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลบา้นตา้ ต. ตา้ อ. ขนุตาล  จ. เชียงราย 
1455) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลบา้นถ่ิน ต.บา้นถ่ิน อ.เมืองแพร ่จ.แพร ่
1456) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง ต.ปลอ้ง อ.เทิง  จ.เชียงราย 
1457) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลบา้นปิน ต.บา้นปิน   อ.ลอง  จ.แพร ่
1458) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลบา้นแปน้  ต.บา้นแปน้  อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู 
1459) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลบา้นเหลา่ ต. ทุง่ก่อ อ.เวียงเชียงรุง้ จ.เชียงราย 
1460) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลบา้นแหลม ต.บา้นแหลม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี 
1461) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลบา้นใหม ่ต.วงัน า้คู ้อ.เมืองพิษณโุลก จ.พิษณโุลก 
1462) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลบา้นโฮ่ง ต.บา้นโฮง่  อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพนู 
1463) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลบญุเรอืง ต.บญุเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
1464) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลปง ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 
1465) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลปลกัแรด ต.ปลกัแรด อ.บางระก า จ.พิษณโุลก 
1466) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลปากกาง ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ 
1467) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลปากน า้ ต.ปากน า้ อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี 
1468) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลปากบอ่ง ต.ปากบอ่ง อ.ป่าซาง จ.ล าพนู 
1469) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลป่าก่อด า ต.ป่าก่อด า อ.แมล่าว จ.เชียงราย 
1470) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลป่าคลอก  จ.ภเูก็ต     
1471) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลป่างิว้ ต.ป่างิว้ อ.เวยีงป่าเปา้ จ.เชียงราย 
1472) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลป่าแงะ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
1473) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลป่าซาง ต.ป่าซาง อ.แมจ่นั จ.เชียงราย 
1474) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลป่าแดง ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณโุลก 
1475) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลป่าตาล ต. ป่าตาล  อ. ขนุตาล จ.เชียงราย 
1476) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลป่าแมต ต.ป่าแมต  อ.เมืองแพร ่ จ.แพร ่
1477) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลไผก่องดิน ต.ไผก่องดิน อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี 
1478) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลฝายกวาง ต. ฝายกวาง อ.เชียงค า จ.พะเยา 
1479) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลพญาเมง็ราย ต.เมง็ราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
1480) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลพรหมพิราม  ต. พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณโุลก 
1481) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลโพทะเล ต.โพทะเล อ.โพทะเล  จ.พิจิตร 
1482) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลโพธ์ิประทบัชา้ง ต.วงัจิก อ.โพธ์ิประทบัชา้ง จ.พิจิตร 
1483) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลโพธ์ิพระยา ต.โพธ์ิพระยา อ.เมืองสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 
1484) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลมว่งยาย ต.มว่งยาย อ.เวยีงแก่น  จ.เชียงราย 
1485) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเม็งราย ต.เมง็ราย อ.พญาเมง็ราย จ.เชียงราย 
1486) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเมืองชมุ ต.เมืองชมุ อ.เวียงชยั จ.เชียงราย 
1487) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเมืองพาน   ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 
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1488) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลแมข่ะจาน ต.แมเ่จดยี ์อ.เวียงป่าเปา้ จ.เชียงราย 
1489) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลแมค่ า ต. แมค่  า อ.แมจ่นั จ.เชียงราย 
1490) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลแมค่ ามี ต. แมค่  ามี อ. เมืองแพร ่จ. แพร่ 
1491) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลแมเ่งิน ต.แมเ่งิน  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
1492) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลแมจ่นั ต.แมจ่นั อ.พญาเมง็ราย จ.เชียงราย 
1493) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลแมจ่ั๊วะ ต.แมจ่ั๊วะ  อ.เดน่ชยั จ.แพร่ 
1494) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลแมใ่จ ต.แมใ่จ อ.แมใ่จ จ. พะเยา 
1495) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลแมป่าน ต.แมป่าน  อ.ลอง จ.แพร ่
1496) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลแมย่ม ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 
1497) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลแมย่าว ต.แมย่าว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
1498) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลแมล่านนา ต.หว้ยออ้ อ.ลอง จ.แพร ่
1499) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลแมล่าว ต.ดงมะดะ อ. แมล่าว จ. เชียงราย 
1500) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลแมส่รวย ต.แมส่รวย อ.แมส่รวย จ.เชียงราย 
1501) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลแมส่าย ต.แมส่าย อ.แมส่าย จ.เชียงราย 
1502) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลแมส่ายมติรภาพ ต.แมส่าย อ.แมส่าย จ.เชียงราย 
1503) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลแมห่ลา่ย  ต. แมห่ลา่ย อ. เมืองแพร ่จ. แพร่ 
1504) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลยางฮอม ต.ยางฮอม อ.ขนุตาล จ.เชียงราย 
1505) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลโยนก ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
1506) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลรวมใจพฒันา ต.แมใ่จ อ.แมใ่จ จ.พะเยา 
1507) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลรอ้งกวาง ต. รอ้งกวาง อ. รอ้งกวาง จ. แพร ่
1508) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลราไวย ์ จ.ภเูก็ต    
1509) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลวงฆอ้ง ต.วงฆอ้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณโุลก 
1510) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลวงักรด ต.บา้นบุง่ อ.เมืองพจิิตร จ.พิจิตร 
1511) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลวงัชิน้ ต.วงัชิน้ อ.วงัชิน้  จ.แพร่ 
1512) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลวงัดิน ต.ลี ้อ.ลี ้ จ.ล าพนู 
1513) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลวงัตะก ูต.วงัตะก ูอ.บางมลูนาก จ.พิจิตร 
1514) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลวงัทรายพนู ต.วงัทรายพนู อ.วงัทรายพนู จ.พิจิตร 
1515) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลวงัทอง ต. วงัทอง อ.วงัทอง จ.พิษณโุลก 
1516) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลวงับงค ์ ต.ส านกัขนุเณร  อ.ดงเจรญิ จ.พิจิตร 
1517) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลวงัยาง  ต.วงัยาง อ.ศรปีระจนัต ์จ.สพุรรณบรุี 
1518) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลวงัหงส ์ต.วงัหงษ์  อ.เมืองแพร ่จ.แพร่ 
1519) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลวดัโบสถ ์ ต. วดัโบสถ ์อ.วดัโบสถ ์จ.พิษณโุลก 
1520) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลวิชิต  จ.ภเูก็ต     
1521) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
1522) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
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1523) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเวียงชยั ต.เวียงชยั อ.แมส่าย จ.เชียงราย 
1524) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ต.เวยีง  อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
1525) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย 
1526) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเวียงเทิง ต. เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 
1527) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเวียงป่าเปา้ ต.เวียง อ. เวียงป่าเปา้ จ. เชียงราย 
1528) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลเวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เวยีงชยั จ.เชียงราย 
1529) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลศรปีระจนัต ์ ต.ศรปีระจนัต ์อ.ศรปีระจนัต ์ จ.สพุรรณบรุี 
1530) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลศรสีนุทร  จ.ภเูก็ต      
1531) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
1532) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลสระกระโจม ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์ จ.สพุรรณบรุี 
1533) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลสระยายโสม ต.สระยายโสม อ.อูท่อง  จ.สพุรรณบรุี 
1534) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลสวนเขื่อน ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร ่ จ. แพร่ 
1535) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลสวนแตง ต.สวนแตง อ.เมืองสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 
1536) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลสอง ต.บา้นกลาง อ.สองจ.แพร ่
1537) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลสนัทราย ต. สนัทราย อ.แมจ่นั จ.เชียงราย 
1538) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลสนัทราย ต.สนัทราย  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
1539) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลสนัทรายงาม ต.สนัทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย 
1540) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลสากเหลก็ ต.สากเหลก็ อ.สากเหลก็ จ.พิจิตร 
1541) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลสามงา่ม ต.สามง่าม อ.สามงา่ม จ.พิจิตร 
1542) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลสามชกุ ต.สามชกุ  อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี 
1543) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลสายน า้ค า ต.แมค่  า อ.แมจ่นั จ.เชียงราย 
1544) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลสริเิวียงชยั ต.เวียงชยั อ.เวียงชีย จ.เชียงราย 
1545) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลสงูเมน่ ต.สงูเมน่ อ.สงูเมน่  จ.แพร่ 
1546) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลหงาว ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 
1547) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลหนองกระทุม่ ต.หนองกระทุม่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี
1548) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง ต.หนองปลอ้ง อ.วงัทรายพนู จ. พิจิตร 
1549) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลหนองมว่งไข่ ต.หนองมว่งไข ่ อ. หนองมว่งไข ่ จ. แพร ่
1550) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี 
1551) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลหว้ยแกว้ ต.บางกระทุม่ อ.บางกระทุม่ จ.พิษณโุลก 
1552) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลหว้ยขา้วก ่า ต.หว้ยขา้วก ่า อ.จนุ จ.พะเยา 
1553) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลหว้ยไคร ้ต.หว้ยไคร ้อ.แมส่าย จ.เชียงราย 
1554) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลหว้ยลาน ต.หว้ยลาน อ .ดอกค าใต ้จ.พะเยา 
1555) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลหว้ยวงัทอง ต.โพธ์ิพระยา อ.เมืองสพุรรณบรุ ี จ.สพุรรณบรุี 
1556) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลหว้ยสกั ต.หว้ยสกั อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
1557) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลหว้ยออ้ ต.หว้ยออ้ อ.ลอง  จ.แพร ่



Page 46 of 54 
  

 
 

1558) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลหวัดง ต.หวัดง อ.เมืองพจิิตร จ.พจิิตร 
1559) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลนครเชียงราย ต.รอบเวยีง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
1560) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลนครพิษณโุลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณโุลก จ.พิษณโุลก 
1561) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลนครภเูก็ต   
1562) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลเมืองกะทู ้ จ.ภเูก็ต     
1563) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลเมืองตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 
1564) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลเมืองนา่น ต.ในเวียง อ.เมืองนา่น จ.นา่น 
1565) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลเมืองบางมลูนาก ต.บางมลูนาก อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร 
1566) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลเมืองป่าตอง  จ.ภเูก็ต     
1567) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลเมืองพะเยา  ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
1568) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลเมืองพจิิตร ต. ในเมือง อ. เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 
1569) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลเมืองแพร ่ต.ในเวยีง อ.เมืองแพร ่จ.แพร ่
1570) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลเมืองสองพี่นอ้ง ต.สองพี่นอ้ง อ.สองพี่นอ้ง จ.สพุรรณบรุี 
1571) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลเมืองสพุรรณบรุ ีต.ทา่พี่เลีย้ง อ.เมืองสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 
1572) สภาองคก์รชมุชนเทศบาลเมืองอรญัญิก ต. อรญัญิก อ.เมืองพษิณโุลก จ.พิษณโุลก 
1573) สภาองคก์รชมุชนบลนาเหลอืง ต. นาเหลอืง  อ.เวียงสา จ.นา่น 
1574) สภาองคก์รชมุชนบลป่าสกั ต.ป่าสกั อ.ภซูาง จ.พะเยา 
1575) สภาองคก์รชมุชนบลแมน่าเรอื ต.แมน่าเรอื อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 
1576) สภาองคก์รชมุชนหนองหญา้ไซ ต.หนองหญา้ไซ  อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี 
1577) สภาองคก์ารลกูจา้งแรงงานยานยนตแ์หง่ประเทศไทย 
1578) สมชัชาแปดริว้เมืองยั่งยืน    
1579) สมชัชาสขุภาพจงัหวดัสงิหบ์รุ ี   
1580) สมชัชาองคก์รเอกชนดา้นการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ (สคส.)    
1581) สมาคมกรุงเก่าเพื่อการพฒันา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา    
1582) สมาคมการคา้สลากชมุชนคนพิการไทย   
1583) สมาคมกีฬาคนพิการจงัหวดัเลย     
1584) สมาคมกูชี้พกูภ้ยัอคิวะหร์ามนั 
1585) สมาคมคนการพิการจงัหวดัหนองบวัล าภ ู  
1586) สมาคมคนตาบอดแหง่ประเทศไทย  
1587) สมาคมคนทาม    
1588) สมาคมคนพิการ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุ ี    
1589) สมาคมคนพิการจงัหวดักาญจนบรุ ี  
1590) สมาคมคนพิการจงัหวดัชลบรุ ี  
1591) สมาคมคนพิการจงัหวดัระยอง    
1592) สมาคมคนพิการจงัหวดัอา่งทอง   
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1593) สมาคมคนพิการทางการเคลือ่นไหวรา่งกายจงัหวดัเชียงราย        
1594) สมาคมคนพิการทางรา่งกายหรอืการเคลือ่นไหวจงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
1595) สมาคมคนพิการภาคตะวนัออก    
1596) สมาคมคนพิการสมทุรสงคราม    
1597) สมาคมคนพิการแหง่ประเทศไทย 
1598) สมาคมคนพิการแหง่ประเทศไทยจงัหวดัสรุนิทร ์  
1599) สมาคมคนหหูนวกแหง่ประเทศไทย  
1600) สมาคมคนฮกัถ่ิน    
1601) สมาคมครอบครวัเลีย้งเดี่ยว   
1602) สมาคมคุม้ครองผูบ้รโิภคจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์
1603) สมาคมคุม้ครองผูบ้รโิภคจงัหวดัปัตตานี  
1604) สมาคมคุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคภาคตะวนัออก   
1605) สมาคมเครอืขา่ยเกษตรกรรมยั่งยืน จ.ล าพนู     
1606) สมาคมเครอืขา่ยงดเหลา้และลดปัจจยัเสีย่งตอ่สขุภาพ 
1607) สมาคมเครอืขา่ยผูบ้รโิภคและสรา้งเสรมิสขุภาวะอ าเภอเมืองบรุรีมัย ์  
1608) สมาคมเครอืขา่ยพฒันาชมุชนแหง่การเรยีนรู ้(สพร.)     
1609) สมาคมเครอืขา่ยแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)   
1610) สมาคมเครอืขา่ยสรา้งบา้นแปงเมืองพะเยา  
1611) สมาคมจิตอาสาสรา้งสขุ    
1612) สมาคมชาวนาชาวไรอ่ีสาน     
1613) สมาคมชาวประมงพืน้บา้นรกัษ์ทะเลสาบ อ าเภอปากพยนู จงัหวดัพทัลงุ 
1614) สมาคมชาวประมงพืน้บา้นรกัษ์ทะเลสาบตอนกลาง จงัหวดัพทัลงุ 
1615) สมาคมไทบา้น    
1616) สมาคมนกักฎหมายสทิธิมนษุยชน    
1617) สมาคมนกัวจิยัประชากรและสงัคม    
1618) สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม   
1619) สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยืน (PASD) 
1620) สมาคมประชาสงัคมชมุพร     
1621) สมาคมประชาสงัคมเพื่อการพฒันา   
1622) สมาคมป่าชมุชนอีสาน 
1623) สมาคมผูบ้รโิภคจงัหวดัขอนแก่น    
1624) สมาคมผูบ้รโิภคภาคตะวนัตก    
1625) สมาคมผูบ้รโิภครอ้ยเอด็    
1626) สมาคมผูบ้รโิภคสงขลา   
1627) สมาคมผูบ้รโิภคสตลู    
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1628) สมาคมผูบ้รโิภคสรุาษฎรธ์านี   
1629) สมาคมผูบ้รโิภคสรุนิทร ์   
1630) สมาคมผูบ้  าเพ็ญตนตอ่สงัคมและสาธารณะ (สปส.)     
1631) สมาคมผูป้กครองคนพิการทางสติปัญญาแหง่ประเทศไทย  
1632) สมาคมผูป้กครองบคุคลออทิซมึ (ไทย)  
1633) สมาคมพราว 
1634) สมาคมพลเมืองอาสาสงิหบ์รุ ี   
1635) สมาคมพหภุาคีพฒันาประชาสงัคมจนัทบรุี    
1636) สมาคมพฒันาเครอืขา่ยองคก์รชมุชน     
1637) สมาคมพฒันาชนบทสมบรูณแ์บบ   
1638) สมาคมพฒันาประชาสงัคมและองคค์วามรูจ้นัทบรู   
1639) สมาคมพิทกัษ์สทิธิชมุชนเขาคหูา    
1640) สมาคมพิทกัษ์สทิธิผูบ้รโิภคจงัหวดัสมทุรสงคราม       
1641) สมาคมพิทกัษ์สทิธิผูบ้รโิภคสมทุรสงคราม 
1642) สมาคมเพศวิถีศกึษา   
1643) สมาคมเพื่อการอนรุกัษ์และพฒันาเทือกเขาเพชรบรูณ ์(สอพ.) 
1644) สมาคมเพื่อนธรรมชาติ  จ.กาฬสนิธ ์
1645) สมาคมเพื่อนเยาวชนและพฒันาสงัคมภาคใตต้อนบน 
1646) สมาคมเพื่อผูบ้กพรอ่งทางจิตแหง่ประเทศไทย 
1647) สมาคมฟา้สรุีง้แหง่ประเทศไทย (RSAT)  
1648) สมาคมฟา้ใสสง่เสรมิสขุภาพเด็กและเยาวชนชายแดนใต ้ 
1649) สมาคมฟ้ืนฟรูะบบนิเวศชมุชนอีสาน   
1650) สมาคมฟ้ืนฟแูละพฒันาลุม่น า้สาละวิน    
1651) สมาคมรวมใจคนพิการคนพิการจงัหวดัอดุรธานี    
1652) สมาคมรว่มสรา้งชมุชนศรทัธากมัปงตกัวา   
1653) สมาคมรกัษ์ทะเลไทย    
1654) สมาคมเรอืประมงชายฝ่ังคลองนาทบั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
1655) สมาคมลาหูใ่นประเทศไทย 
1656) สมาคมลาหูเ่พื่อการพฒันาคณุภาพชีวติ 
1657) สมาคมวฒันธรรมความพิการเชียงใหม ่   
1658) สมาคมวฒันธรรมความพิการเชียงใหม ่   
1659) สมาคมวิถีทางเลอืกเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 
1660) สมาคมวิลแชรเ์รซซิง่   
1661) สมาคมศิษยเ์กา่โรงเรยีนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยา     
1662) สมาคมศนูยร์วมการศกึษาและวฒันธรรมชาวไทยภเูขาในประเทศไทย (IMPECT)    
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1663) สมาคมสง่เสรมิการจดัสวสัดิการสงัคมและสิง่แวดลอ้ม    
1664) สมาคมสง่เสรมิภาคประชาสงัคม (สสป.)    
1665) สมาคมสง่เสรมิและพฒันาคนพกิารอ าเภอภาชี   
1666) สมาคมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติคนพิการไทยสพุรรณบรุ ี 
1667) สมาคมสง่เสรมิศกัยภาพบคุคลบกพรอ่งทางการเรยีนรูแ้หง่ประเทศไทย  
1668) สมาคมสง่เสรมิสทิธิมนษุยชนและสิง่แวดลอ้ม 
1669) สมาคมสตรปีระมงพืน้บา้นภาคใต ้
1670) สมาคมสภาการศกึษาทางเลอืก    
1671) สมาคมสภาการศกึษาทางเลอืกไทย    
1672) สมาคมสภาคนพิการทกุประเภทแหง่ประเทศไทย  
1673) สมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชนนี 
1674) สมาคมสรา้งสรรคชี์วิตและสิง่แวดลอ้ม    
1675) สมาคมสรา้งสขุชมุชนคนเมืองลงุ 
1676) สมาคมสรา้งสขุภาคเหนือตอนลา่ง 
1677) สมาคมสรา้งเสรมิสทิธิชมุชน   
1678) สมาคมสรา้งเสรมิสขุภาพภาคประชาชน 
1679) สมาคมสรา้งเสรมิสขุภาวะชมุชนชาติพนัธุ ์(สสช.) 
1680) สมาคมสรา้งเสรมิสขุภาวะภาคใต ้
1681) สมาคมสหพนัธแ์รงงานคนพิการไทย    
1682) สมาคมสหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภค 
1683) สมาคมสะพานปัญญา 
1684) สมาคมสทิธิเสรภีาพของประชาชน (สสส.)   
1685) สมาคมสือ่ภาคพลเมือง    
1686) สมาคมสือ่สรา้งสรรคเ์พื่อเด็ก เยาวชน และครอบครวั ภาคตะวนัออก     
1687) สมาคมองคก์รเอกชนดา้นการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ (สอส.)   
1688) สมาคมอีสานสานสขุ   
1689) สมาพนัธค์นงานรถไฟ (สพ.รฟ.) 
1690) สมาพนัธเ์ดก็และเยาวชนเมืองธรรมเกษตร  
1691) สมาพนัธเ์พื่อช่วยเหลอืชาวมอญผูป้ระสบภยัตามแนวชายแดน 
1692) สมาพนัธแ์รงงานเครือ่งใชไ้ฟฟา้อเิลคทรอนิกสย์านยนตแ์ละโลหะแหง่ประเทศไทย   
1693) สมาพนัธแ์รงงานรฐัวิสาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.) 
1694) สมาพนัธศ์นูยป์ระสานงานแรงงานนอกระบบแหง่ประเทศไทย 
1695) สมทุรสงครามจดัการตนเอง    
1696) สรา้งสรรคอ์นาคตเยาวชน 
1697) สวนนิเวศเกษตรศิลป์    
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1698) สวสัดิการชมุชนต าบลหอมเกรด็    
1699) สหกรณเ์ครดิตยเูนียนนกัพฒันาจ ากดั    
1700) สหกรณเ์คหสถานเครอืขา่ยสลมัพระราม 3 จ ากดั  
1701) สหกรณเ์คหสถานชมุชนเพชรคลองจั่นรว่มใจพฒันา จ ากดั   
1702) สหกรณเ์คหสถานชมุชนโรงชา้งรว่มใจพฒันา จ ากดั   
1703) สหกรณเ์คหสถานชมุชนโรงหวาย จ ากดั   
1704) สหกรณเ์คหสถานชมุชนหลวงวิจิตร จ ากดั  
1705) สหกรณเ์คหสถานชมุชนหลงั สน.ทองหลอ่ จ ากดั   
1706) สหกรณเ์คหสถานทรพัยม์ีสขุ จ ากดั   
1707) สหกรณเ์คหสถานทองกิตติเพื่อการพฒันา จ ากดั   
1708) สหกรณเ์คหะสถานเมืองใหมพ่ฒันา จ ากดั  
1709) สหกรณบ์รกิารเคหสถานบา้นมั่นคงธนภมูิเมืองนครศรธีรรมราชจ ากดั  
1710) สหทยัมลูนิธิ    
1711) สหพนัธค์นงานขา้มชาติ 
1712) สหพนัธแ์รงงานปิโตรเลยีมและเคมีภณัฑแ์หง่ประเทศไทย 
1713) สหพนัธแ์รงงานสิง่ทอการตดัเย็บเสือ้ผา้และผลติภณัฑห์นงัแหง่ประเทศไทย   
1714) สหภาคีความรว่มมือภาคประชาชน จงัหวดันครปฐม    
1715) สหภาพแรงงาน เค วาย บี ประเทศไทย  
1716) สหภาพแรงงาน ซมัมิทครูาตะประเทศไทย 
1717) สหภาพแรงงาน ซมัมิทโชวา่แหง่ประเทศไทย 
1718) สหภาพแรงงาน ซมัมิทแหลมฉบงั โอโตบอดี ้
1719) สหภาพแรงงาน ซมัมิทแอดวานซ ์แมททีเรยีล 
1720) สหภาพแรงงาน ไทยซมัมิทแหลมฉบงั โอโตพารท์ 
1721) สหภาพแรงงาน ฟจิูตส ึเจเนอรลั ประเทศไทย 
1722) สหภาพแรงงาน ฟจิูทรานส ์ ประเทศไทย 
1723) สหภาพแรงงาน มอลเท็น เอเซีย โพลเิมอร ์โปรดกัส ์
1724) สหภาพแรงงาน ไมยเ์ออร ์ประเทศไทย 
1725) สหภาพแรงงาน อาซาฮีเทคแหลมฉบงั 
1726) สหภาพแรงงานกิจการสิง่ทอนครหลวง   
1727) สหภาพแรงงานทาคาโอะอีสเทิรน์ 
1728) สหภาพแรงงานที ย ูดบับลวิเท็กซไ์ทล ์  
1729) สหภาพแรงงานไทยเซรามิคส ์  
1730) สหภาพแรงงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (สร.ธกส.) 
1731) สหภาพแรงงานนากาตนัไทย 
1732) สหภาพแรงงานน า้ใจสมัพนัธ ์  
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1733) สหภาพแรงงานผลติภณัฑย์างแหง่สมทุรสาคร  
1734) สหภาพแรงงานผลติภณัฑย์านยนตไ์ทย 
1735) สหภาพแรงงานผูป้รุงอาหารและใหบ้รกิาร   
1736) สหภาพแรงงานพนกังานคอลเกตฯ ประเทศไทย 
1737) สหภาพแรงงานพนกังานธนาคารกรุงเทพ 
1738) สหภาพแรงงานรวมใจเพือ่นสมัพนัธ ์ 
1739) สหภาพแรงงานรวมพลงัแรงงาน 
1740) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจ บรษัิท ขนสง่ จ ากดั (สร.บขส.) 
1741) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจ บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  
1742) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย (สร.กทพ.) 
1743) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการทา่เรอืแหง่ประเทศไทย (สร.กทท.) 
1744) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (สร.กนอ.) 
1745) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการประปาสว่นภมูิภาค (สร.กปภ.) 
1746) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟา้นครหลวง (สภฟ.) 
1747) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟา้สว่นภมูิภาค (สร.กฟภ.) 
1748) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการยางแหง่ประเทศไทย (สร.กยท.) 
1749) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจธนานเุคราะห ์(สร.ธค.) 
1750) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจบรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาติ (สร.ทช.) 
1751) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจบรษัิทไปรษณียไ์ทยจ ากดั (สร.ปณท.) 
1752) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจยาสบู (สร.ย) 
1753) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจรถไฟฟา้ (สร.ฟฟ.)          
1754) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจรถไฟแหง่ประเทศไทย (สร.รฟท.) 
1755) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจโรงงานไพ ่(สร.รงพ.) 
1756) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจวิทยกุารบินแหง่ประเทศไทย (สรร.ว.ท.) 
1757) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจองคก์ารคลงัสนิคา้ (สร.อคส.) 
1758) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจองคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร (สร.อตก.) 
1759) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจองคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรแ์หง่ชาติ (สรร.อพวช.) 
1760) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจองคก์ารสง่เสรมิกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย (สร.อ.ส.ค.) 
1761) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจองคก์ารสรุา (สร.สร.) 
1762) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้(สร.ออป.) 
1763) สหภาพแรงงานลกูจา้งเหลก็และโลหะแหง่ประเทศไทย 
1764) สหภาพแรงงานวิงสแปนสมัพนัธแ์ละคนท างานสนามบินแหง่ประเทศไทย (สร.วปพ.คสบท.) 
1765) สหภาพแรงงานสยามเอทีสมัพนัธ ์
1766) สหภาพแรงงานอาหารและบรกิารประเทศไทย 
1767) สหภาพแรงงานอตุสาหกรรมกระจกแกว้และเคมีภณัฑแ์หง่ประเทศไทย 
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1768) สหภาพแรงงานอตุสาหกรรมยางแหง่ประเทศไทย   
1769) สหภาพแรงงานอตุสาหกรรมยานยนตแ์หง่ประเทศไทย 
1770) สหภาพแรงงานอตุสาหกรรมโลหะแหง่ประเทศไทย 
1771) สหภาพแรงงานอตุสาหกรรมวสัดกุ่อสรา้ง   
1772) สหภาพแรงงานเอสเอสแอล (ประเทศไทย) 
1773) สหภาพแรงงานแอล ที ย ูแอพพาเรลส ์ 
1774) สหภาพแรงงานฮอนดา้แหง่ประเทศไทย    
1775) สหภาพลกูจา้งของรฐัแหง่ประเทศไทย (สลท.) 
1776) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ ากลุม่เขตที่ 3 กรุงเทพมหานคร 
1777) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ ากลุม่เขตที่ 4 กรุงเทพมหานคร 
1778) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ ากลุม่เขตที่ 5 กรุงเทพมหานคร 
1779) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ ากลุม่เขตที่ 6 กรุงเทพมหานคร 
1780) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดักระบี่ 
1781) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดักาญจนบรุี 
1782) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดักาฬสนิธุ ์
1783) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัก าแพงเพชร 
1784) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัจนัทบรุี 
1785) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัชลบรุี 
1786) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัชยันาท 
1787) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัชยัภมูิ 
1788) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัเชียงราย 
1789) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ 
1790) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัตรงั 
1791) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัตาก 
1792) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดันครพนม 
1793) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดันครราชสมีา 
1794) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดันครศรธีรรมราช 
1795) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดันครสวรรค ์
1796) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดันนทบรุี 
1797) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดันราธิวาส 
1798) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดันา่น 
1799) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัปทมุธานี 
1800) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์
1801) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัพะเยา 
1802) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัพงังา 
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1803) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัพทัลงุ 
1804) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัพจิิตร 
1805) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัพษิณโุลก 
1806) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัเพชรบรุี 
1807) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัเพชรบรูณ ์
1808) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัภเูก็ต 
1809) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัมหาสารคาม 
1810) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัมกุดาหาร 
1811) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัยะลา 
1812) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัระนอง 
1813) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัลพบรุ ี
1814) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัล าปาง 
1815) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัล าพนู 
1816) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัเลย 
1817) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัศรสีะเกษ 
1818) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัสกลนคร 
1819) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัสงขลา 
1820) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัสตลู 
1821) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัสมทุรปราการ 
1822) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัสมทุรสงคราม 
1823) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัสมทุรสาคร 
1824) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัสระแกว้ 
1825) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัสระบรุี 
1826) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัสโุขทยั 
1827) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัสพุรรณบรุี 
1828) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัสรุนิทร ์
1829) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัหนองคาย 
1830) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัหนองบวัล าภู 
1831) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัอา่งทอง 
1832) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัอ านาจเจรญิ 
1833) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัอดุรธานี 
1834) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัอตุรดติถ ์
1835) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจังหวดัอทุยัธานี 
1836) สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ ประจ าจงัหวดัอบุลราชธานี 
1837) ส านกักิจกรรมก่ิงกา้นใบ 
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1838) ส านกังานประชาคมงดเหลา้จงัหวดัปัตตานี   
1839) หนว่ยจดัการเด็กและเยาวชนจงัหวดัสพุรรณบรุี 
1840) หนว่ยรบัเรือ่งรอ้งเรยีนอื่นท่ีเป็นอสิระจากผูถ้กูรอ้งเรยีนตามมาตรา 50(5) จ.สงขลา   
1841) หนว่ยรบัเรือ่งรอ้งเรยีนอื่นท่ีเป็นอสิระจากผูถ้กูรอ้งเรยีนตามมาตรา 50(5) จ.ปัตตานี    
1842) หนว่ยรบัเรือ่งรอ้งเรยีนอื่นท่ีเป็นอสิระจากผูถ้กูรอ้งเรยีนตามมาตรา 50(5)  อ.เมือง  จ.ปทมุธาน ี
1843) หนว่ยรบัเรือ่งรอ้งเรยีนอื่นท่ีเป็นอสิระจากผูถ้กูรอ้งเรยีนตามมาตรา 50(5)  อ.คลองหลวง  จ.ปทมุธานี    
1844) หนว่ยรบัเรือ่งรอ้งเรยีนอื่นท่ีเป็นอสิระจากผูถ้กูรอ้งเรยีนตามมาตรา 50(5)  อ.ลาดหลมุแกว้  จ.ปทมุธานี    
1845) หนว่ยรบัเรือ่งรอ้งเรยีนอื่นท่ีเป็นอสิระจากผูถ้กูรอ้งเรยีนตามมาตรา 50(5)  จ.นนทบรุ ี    
1846) หนว่ยรบัเรือ่งรอ้งเรยีนอื่นท่ีเป็นอสิระจากผูถ้กูรอ้งเรยีนตามมาตรา 50(5)  จ.อา่งทอง    
1847) หนว่ยรบัเรือ่งรอ้งเรยีนอื่นท่ีเป็นอสิระจากผูถ้กูรอ้งเรยีนตามมาตรา 50(5)  จ.ราชบรุ ี   
1848) หนว่ยรบัเรือ่งรอ้งเรยีนอื่นท่ีเป็นอสิระจากผูถ้กูรอ้งเรยีนต าบลเมืองฝา้ย  จ.บรุรีมัย ์  
1849) องคก์ร Rainbow Dream Group Thailand จงัหวดัเชียงใหม ่ 
1850) องคก์รการศกึษาเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต จงัหวดัพระนครศรอียธุยา   
1851) องคก์รคุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมือง  จ.ประจวบคีรขีนัธ์ 
1852) องคก์รคุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคต าบลทองมงคล  อ าเภอบางสะพาน  จ.ประจวบคีรขีนัธ ์  
1853) องคก์รคุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคต าบลบอ่นอก อ าเภอเมือง  จ.ประจวบคีรขีนัธ ์      
1854) องคก์รคุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคต าบลปากน า้ปราณ  อ าเภอปราณบรุ ี จ.ประจวบคีรขีนัธ ์      
1855) องคก์รแครแ์มท เชียงใหม ่   
1856) องคก์รตน้กลา้เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตเด็ก  
1857) องคก์รผูบ้รโิภคต าบลตา้  จ.เชียงราย    
1858) องคก์รผูบ้รโิภคต าบลสนัติสขุ  จ.เชียงราย    
1859) องคก์รพิง้คม์งักี ้ความหลากหลายทางเพศ  ประเทศไทย  จงัหวดัลพบรุ ี  
1860) องคก์ารความรว่มมือเพื่อการฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติอนัดามนั 
1861) องคก์ารชว่ยเหลอืเด็กประจ าประเทศไทย (Save the Children) 
1862) อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น หมู ่4 ต.ทา่คอย  อ.ทา่ยาง  จ.เพชรบรุ ี    
1863) School of Feminists 
1864) The HIV Foundation Asia 
1865) Towards Organic Asia 
1866)  V Day Thailand 
1867) Young Counsellor for Justice 
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