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การหักลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
เงินบริจาคและรายชือ่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานสาธารณกุศล
กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ และกองทุนฯลฯ
การหักลดหย่อนเงินบริจาค
		
ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคได้เท่ากับจำ�นวนเงินที่ได้
บริจาคจริงในปีภาษี 2558 แต่รวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจาก
หักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว
		
คูส่ มรสทีไ่ ม่มเี งินได้ จะนำ�เงินทีต่ นบริจาคมาหักค่าลดหย่อนไม่ได้
		 กรณีบริจาคเงินร่วมกัน โดยระบุชื่อทั้งผูม้ เี งินได้และคูส่ มรสใน
ใบเสร็จรับเงินบริจาคแต่ไม่ได้แยกจำ�นวนเงินไว้ ให้ถือว่าบริจาค คนละครึง่
		 กรณีบริจาคเงินร่วมกัน โดยระบุช่อื บุคคลหลายคนในใบเสร็จ
รับเงินบริจาคแต่ไม่ได้แยกจำ�นวนเงินไว้ ให้ถือว่าบริจาคคนละเท่าๆ กัน
		 กรณีที่จะหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ ได้แก่
		(1) บริจาคการกุศลสาธารณะ สำ�หรับเงินทีบ่ ริจาคแก่สถานพยาบาล
สถานศึกษาและสถานสาธารณกุศล (ตามรายชื่อด้านล่างนี้)
		(2) บริจาคให้โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
สำ�หรับเงินทีบ่ ริจาคให้กองทุนเพือ่ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
		(3) บริจาคให้โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำ�หรับเงินที่
บริ จ าคเพื่ อ สมทบทุ น โครงการอาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสทรงครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 50 ปี ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
		(4) บริจาคให้โครงการร้อยใจช่วยเยาวชนไทยในภาวะวิกฤต สำ�หรับ
เงินที่บริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการร้อยใจช่วยเยาวชนไทยในภาวะวิกฤต
		(5) บริจาคให้โครงการโพธิท์ องของชาวไทย สำ�หรับเงินทีบ่ ริจาค
เพื่อสมทบทุนโครงการโพธิ์ทองของชาวไทย
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(6) บริจาคให้โครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติ สำ�หรับ
เงินที่บริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถในโอกาสทรงพระชนมายุ
72 พรรษา
(7) บริจาคให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนคุม้ ครองเด็ก
(8) บริจาคเงินเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั หรือ
ภัยธรรมชาติอน่ื ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
เป็นต้นไป โดยมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็น
ตัวแทนรับเงิน ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกำ�หนด
(9) บริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
(10) บริ จ าคให้ แ ก่ ก ารกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
คณะกรรมการกี ฬ าจั ง หวั ด ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการกี ฬ าแห่ ง
ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมกีฬาในจังหวัด กรมพลศึกษาเพื่อการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน หรือสมาคมกีฬาจังหวัด หรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่
จัดตั้งขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อการกีฬา
( 11 ) บริ จ าคให้ โ ครงการรวมใจไทยต้ า นค้ า มนุ ษ ย์ ตั้ ง แต่ วั น ที่
5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558
(12) บริจาคให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำ�หรับคนพิการ
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(ก) สถานสาธารณกุศล ซึ่งกฎหมายกำ�หนดให้เป็นองค์การ
สาธารณกุศลตลอดไป
1. สถานพยาบาลของทางราชการ หรือขององค์การ
		 ของรัฐบาล
2. สถานศึกษาของทางราชการ หรือขององค์การ
		 ของรัฐบาล
3. สถานศึกษา ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
		 โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
4. สถานศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
		 ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
5. สภากาชาดไทย
6. วัดวาอาราม
(ข) สถานสาธารณกุศล ซึ่งกฎหมายกำ�หนดให้เป็นองค์การ
สาธารณกุศลแต่อาจเพิกถอนได้ หากการดำ�เนินการไม่เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัตทิ กี่ ระทรวงการคลังกำ�หนด
“ตัวเลขในวงเล็บคือลำ�ดับทีต่ ามประกาศกระทรวงการคลังฯ
ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ลำ�ดับที่ 913”
1. มูลนิธิ (เรียงรายชือ่ ตามลำ�ดับอักษรชือ่ ตัวแรก)
		100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (809)
		5 ธันวามหาราช (355)
		50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย (494)
		TO BE NUMBER ONE (842)
ก กตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์ (82)
		 กตัญญุตาธรรม (151)
		 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการค้า
			 ปิโตรเลียม (603)
		 กรมหลวงสงขลานครินทร์ (50)
		 กระดูกและเนื้อเยื่อเพื่อการแพทย์
			 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (554)
		 กรุงเทพประกันภัย (520)
		 กฤตานุสรณ์ (4)
		 กลุ่มทีมรวมใจ (729)
		 กลุ่มแสงเทียน (788)
		กลุ่มอีซูซุ (510)
		 กว๋องสิวแห่งประเทศไทย (856)
		 กสิกรไทย (690)
		 กองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทรา
			 บรมราชชนนี (120)
		 กองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (255)

		กองทุนนิยมไทย (588)
		 กองทุนเยาวชนพัฒนา (695)
		กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
			 เพื่อการศึกษาและวิจัยพัฒนาด้านยานยนต์ (623)
		 กองทุนสวัสดิการนักกีฬามวย (844)
		 กัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น (154)
		 กัลยาณวิสุทธิ์ (371)
		 กาญจนบารมี (445)
		 กาญจนสิริ (827)
		กาญจนาภิเษกในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
		เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (327)
		 การประถมศึกษา สำ�นักงานการประถมศึกษา
			 จังหวัดอ่างทอง (779)
		 การพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
			 เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (291)
		 การแพทย์สยามบรมราชกุมารี (552)
		 การมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา (209)
		 การศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
			 รามคำ�แหง (619)
		 การศึกษาต่อเนื่อง (637)
		 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (302)
		 การศึกษาไทย-อเมริกัน (281)
		 การศึกษาบาลีและการศึกษาเยาวชน (วิจารณโสภณ
			 วัดเกาะ) (10)
		 การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม (273)
		 การศึกษามิตรภาพ (96)
		 การศึกษาหลวงพ่อเกษม เขมโก (199)
		 ก้าวไปคู่ไทย (373)
		 กำ�ลังใจ (907)
		 กิมหย่งร่วมใจ (704)
		 กุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (217)
		 กุศลธรรมอนามัยสงเคราะห์ (649)
		 กู้ภัย ร่มไทร (763)
		 เกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา (640)
		 เกื้อดรุณ (353)
		 แก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำ�ผิด (20)
ข เขื่อนยันฮี (883)
		 ขลุงมูลนิธิ (699)
		 ขาเทียม (230)

		 ข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (542)
ค คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
			 ฤดูร้อนครั้งทีี่ 24 (568)
		 คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย (79)
		 คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล (597)
		 คณะธิดาเมตตาธรรมขอนแก่น (512)
		 คณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย (180)
		 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
			 ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
			 สยามบรมราชกุมารี (517)
		 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (389)
		 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ (195)
		 คณะลูกหลานคุณย่าสีป่าคาเพื่อการศึกษาโรงเรียน
			 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ (757)
		 คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง (241)
		 คณะสงฆ์ลำ�ปางและหลวงพ่อเกษม เขมโก (507)
		 คนตาบอดไทย (770)
		 คนพิการจังหวัดแพร่ (569)
		 คนพิการไทย (551)
		 คริสเตียนบริการ (แบ๊บติสท์) (3)
		 คริสเตียนเมดิคอลของเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนติสท์ (162)
		 ครูสร้างสรรค์ (581)
		 คอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระบรมราชูปภัมภ์สมเด็จ
			 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (301)
		 คาธอลิค สุราษฎร์ธานี (145)
		 คิง เพาเวอร์ (684)
		 คีนันแห่งเอเซีย (350)
		 คึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
			 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (727)
		 คืนช้างสู่ธรรมชาติ (508)
		 คุณปริญญา คุณหญิงบุญสิริ ชวลิตธำ�รง (851)
		 คุณพุ่ม (573)
		 คุณแม่คุณภาพ (473)
		 คุณแม่บัวคำ� ทิพย์แสงทอง (361)
		 คุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ (847)
		 คุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ (237)
		 คุณหญิงสมจิตต์ (158)
		 คุณากร (278)
		 คุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (57)
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		 คุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย (22)
		 คุวานันท์ (592)
		 เคมบริดจ์ (ไทย) ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (789)
		 เครือข่ายครอบครัว (786)
		โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (863)
		 โครงการหลวง (226)
ง งานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ (591)
จ จอมพล ป. พิบูลสงคราม (37)
		 จอห์น ดี. เวสเตอร์ (509)
		 จอห์น อี. ฟิวริฟอย (191)
		 จอห์น เอฟ.เคนเนดี (141)
		 จักรวาลบรมเทวสถานธรรมทาน (402)
		 จิตตานุเคราะห์ (664)
		 จิตติน ตันธุวนิตย์ (638)
		 จิรกิติ (708)
		 จุมภฎ - พันธุ์ทิพย์ (32)
		 จุฬาภรณ์ (80)
		 เจริญโภคภัณฑ์ (377)
		 เจษฎา เทคนิค มิวเซียม (898)
		เจียร - วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน (557)
ฉ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (854)
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
			 ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
			 กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (545)
		 เฉลิมพระเกียรติฯ (56)
ช ชมรมธนาคารภาคเหนือ (706)
		 ชลลดา (873)
		 ชวน รัตนรักษ์ (835)
		 ช่วยการศึกษากรุงเทพมหานคร (108)
		 ช่วยการศึกษาท้องถิ่น (63)
		 ช่วยการศึกษาเทศบาลเมืองพนัสนิคม (157)
		 ช่วยการศึกษาบุตรสมาชิกคุรุสภา (258)
		ช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า
			 พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ (359)
		 ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชินูปถัมถ์ (75)
		 ช่วยคนปัญญาอ่อน (53)
		 ช่วยคนโรคเรื้อน จังหวัดลำ�ปาง (103)
		 ช่วยครูผู้ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย (256)
		 ช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ (259)
		 ช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (741)
		 ช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (41)
		 ช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา (295)
		 ช่วยเหลือเด็กกำ�พร้าของสตรีไทยมุสลิม
			 แห่งประเทศไทย (152)
		 ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนจังหวัดพังงา (21)
		 ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนจังหวัดเพชรบูรณ์ (879)
		 ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนจังหวัดลำ�ปาง (368)
		ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอำ�เภอเมืองเพชรบุรี (718)
		 ช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำ�เภอแกลง (538)
		 ช่วยเหลือเยาวชนสยาม (ธนบุรี) (143)
		 ช่วยเหลือสมาชิกคุรุสภาผู้ประสบอัคคีภัยและ
			 ภัยธรรมชาติ (257)
		 ชวาล – มาลัย ไชยธีระพันธ์ (781)
		 ชัชวาลย์ คงอุดม (700)
		 ชัยนาวีพัฒนา (324)
		 ชัยพฤกษ์มูลนิธิ (360)
		 ชัยพัฒนา (169)
		 ช้างแห่งประเทศไทย (553)
		ชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
			 กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (472)
		 ชีวิตสดใส (574)
		 ชีวิตใหม่ (104)
		 ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (290)
		 ชูเกียรติปิติเจริญกิจ (703)
ซ ซำ�ฆ้อ - ห้วยทับมอญ (274)
		 ซิสเตอร์คามิลเลียนอนุสรณ์ (328)
		 เซ็นต์โยเซฟ (529)
		 ณภาฯ ในพระดำ�ริพระเจ้าหลานเธอ
			 พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (862)
ด ดร. โกวิท วรพิพัฒน์ (395)

		 ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ (338)
		 ดร.เทียม โชควัฒนา (212)
		 ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล (370)
		 ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ (633)
		 ดวงแก้ว (362)
		 ดวงใจพ่อ (902)
		 ดวงใจใหม่ (875)
		 ดวงตะวัน (641)
		 ดวงประทีป (135)
		 ดำ�รงชัยธรรม (643)
		 ดำ�รงราชานุภาพ (119)
		 เด็ก (55)
		 เด็กกำ�พร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ เชียงใหม่ (148)
		 เด็กกำ�พร้าอีสาน (8)
		 เด็กตัวเล็ก (724)
		 เด็กพิการบ้านนนทภูมิ (833)
		เด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
			 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (177)
		เด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (38)
		 เด็กอ่อนในสลัม (208)
		 เดอะบิ้ลด์ (836)
ต ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 (40)
		 ตงฮั้วการแพทย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (320)
		 ต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ (487)
		 ตั้งเซ็กกิม (861)
		 ตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา (261)
		 ตำ�รวจจังหวัดยะลา (767)
		 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (296)
		 ตึกสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง (65)
		 ตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลปทุมธานี ร.ศ. 200 (183)
		 เตียง จิราธิวัฒน์ (666)
		 โตโยต้าประเทศไทย (486)
ถ ถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา
			 บรมราชชนนี (271)
		 ถาวรจิตตถาวโร - วงศ์มาลัย (243)
		ถ้ำ�กระบอก (688)
ท ทดแทนแผ่นดินเกิด (899)
		 ทรง บุลสุข (386)
		 ทวี บุณยเกตุ (323)
		 ทวีศักดิ์ เกิดวงศ์บันฑิต (656)
		 ทองทศฯ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ (378)
		 ทองประทาน โดย พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนีและ
			 คณะผู้ก่อตั้ง เพื่อการศึกษาชาวฉะเชิงเทรา (810)
		ทะนุบำ�รุงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5
			 กระทรวงการคลัง (303)
		 ทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (713)
		 ทาคาฮาชิ (297)
		 ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา (202)
		 ท่านผู้หญิงประภาศรี เพื่อกิจการตึกอุบัติเหตุ
			 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (201)
		 ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล เพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์
			 การแพทย์ทหาร (839)
		 ทิสโก้เพื่อการกุศล (379)
		 ทีเอ็มบี (881)
		 ที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย) (622)
		 ทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
			 สยามมกุฎราชกุมาร (710)
		 ทุนการศึกษาร่วมใจ (250)
		 ทุนดรุณเมตตาของสมาคมสตรีไทยมุสลิม
			 แห่งประเทศไทย (263)
		 ทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ (225)
		 ทุนพระพุทธยอดฟ้า (137)
		 ทุนเล่าเรียนหลวงกาญจนาภิเษก (282)
		 ทุนศรีพฤฒา (9)
		 เทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ (740)
		 เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพ
			 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (910)
		 เทพบำ�รุง (160)
		 เทพรัตนเวชชานุกูล (895)
		 เทพสิริ (896)
		 เทพอำ�นวย (384)
		 เทสก์ เทสรังสี (235)
		 เทสโก้เพื่อไทย (621)
		 เทียนส่องใจ เพื่อคนไข้โรคลมชัก (364)
ไทยคม (244)

		 ไทยซัมมิทพัฒนา (744)
		 ไทยซาร์โก้เพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น (331)
		ไทยพัฒนา (754)
		 ไทย-เยอรมันเพื่อการพัฒนา (175)
		 ไทยรักษ์ป่า (752)
		 ไทยรัฐ (365)
ธ ธงฟ้าช่วยคนยาก (618)
		 ธรรมจารินีวิทยาในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
			 พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (698)
		 ธรรมน้ำ�ใจ (558)
		 ธรรมศาสตร์ (577)
		 ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (174)
		 ธัญญารักษ์ (485)
		 ธารนำ�้ใจ (112)
น นพรัช - รัตนโกสินทร์ (293)
		 นริศรานุวัดติวงศ์ (229)
		 นักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต (818)
นักเรียนเก่าญี่ปุ่น (870)
		 น่านฟ้าไทย (913)
		 นายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง (390)
		 นายเยื้อ วิชัยดิษฐ (687)
		 นายแพทย์สัมฤทธิ์โปรา (869)
		 นาวาเด็ก (655)
		 นิคมอุตสาหกรรมไทย (667)
		 นิยม ปัทมะเสวี (631)
		 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 28 (812)
บ บรรจงสนิท (653)
		 บรรณพิภพ (572)
		 บลูพลาเน็ตเพื่อการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (887)
		 บางกอกโพสต์ (496)
		 บ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ
			 พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (493)
		 บ้านราชาวดี (782)
		 บ้านอารีย์ (768)
		 บำ�บัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (489)
		 บำ�รุงการศึกษาพระปริยัติธรรมวัดคูหาสวรรค์ (134)
		 บำ�รุงขวัญทหาร ตำ�รวจ อาสาสมัครชายแดน (73)
		 บุญศิริ (518)
		 บุญสงเคราะห์ผักไห่ (156)
		บุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำ�รวจและครอบครัว (658)
		 บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปชำ�รุด (647)
		 บูรณะชนบทแห่งประเทศไทย (67)
		 เบญจมบพิตร (68)
		 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ (349)
ป ปฐมธรรม (482)
		 ปทุมวนานุรักษ์ (680)
		 ประชาธิปก-รำ�ไพพรรณี (105)
		 ประชาร่วมใจ (694)
		 ประชาสุขสันติ์ (33)
		 ประทานพรเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ (54)
		 ประเทศไทยใสสะอาด (522)
		 ประสิทธิ์ – นวลศรี สุวรรณประทีป (490)
		 ประเสริฐ–ทัศนีย์ พุ่งกุมาร (692)
		 ปราบวัณโรค (269)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (12)
		ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี (406)
		ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ (407)
		ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำ�แพงเพชร (408)
		ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา (409)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (413)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยนาท (410)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ (411)
		ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (412)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง (414)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก (415)
		ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม (416)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
			 จังหวัดนครราชสีมา (417)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
			 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (418)
		ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี (420)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี (419)

3

รายชือ่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานสาธารณกุศล กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ และกองทุนฯลฯ
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
			 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (422)
		ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา (421)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา (423)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพัทลุง (506)
		ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก (424)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี (425)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (426)
		ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน (427)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา (428)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด (432)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนอง (429)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (430)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (431)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำ�พูน (433)
		ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสกลนคร (434)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล (435)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
			 จังหวัดสมุทรสงคราม (437)
		ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร (436)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี (438)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
			 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (439)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง (440)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี (441)
		ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี (442)
		 ปันบุญ (785)
		 ปานจิตต์ – สมัยสินี อเนกวณิช (823)
		 ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำ�ริ (707)
		 ปิยมหาราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงราย (820)
		 เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดเชียงใหม่ (284)
		 เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา (211)
		 เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
			 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (548)
ผ ผาแดงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (790)
ผู้หญิง (605)
		 เผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก (165)
		 เผยแพร่ชีวิตประเสริฐ (133)
		 เผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร (121)
		 แผ่นดินธรรม (213)
ฝ ฝอยฝา - ผกาแก้ว (497)
พ พรหมวชิรญาณ (310)
		 พร้อม-ฉวี จุลชาต (837)
		 พระครูบาน้อย เขมปัญโญ (884)
		 พระครูพุทธมนต์โชติคุณ (ขัติยศ โชติธมฺมเถระ) (207)
		 พระครูสังวรานุโยค (ช่อ ปญญาทีโปมหาเถระ) (751)
		 พระครูอุย ภู่บัว (491)
		 พระดาบส (196)
		 พระบรมธาตุในพระสังฆราชูปถัมภ์ (843)
		 พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ
			 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ (74)
		พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
			 อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำ�ไพพรรณี (252)
		 พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
			 นภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (116)
		 พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
			 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า (285)
		 พระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรม
			 ราชินูปถัมภ์ (872)
		 พระมงกุฎเกล้า (712)
		 พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ (348)
		 พระยาภิรมย์ภักดี (334)
		 พระยาอรรถกระวีสุนทรและคุณหญิง (222)
		 พระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม
			 โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (886)
		 พระราชทานสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถา
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (181)
		 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ของ
			 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
			 สิริโสภาพัณณวดี (514)
		 พระราชพรหมาจารย์ (614)
		พระราชวิสุทธิคุณ (จิตฺตสาโร ภิกขุ เกตุ วงศ์แหวน) (721)
		 พระราชสิทธิมุนี (สุวิชช์ นาคมณี) (897)
		 พระลานชัยเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม (168)

		 พระสงบ มนส.สน.โต (893)
		 พระอาจารย์ทวี มหาวีโร (556)
		 พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร (298)
		 พระอาจารย์ศรี มหาวีโร (246)
		 พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย (792)
		 พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ (397)
		 พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว (900)
		 พลตำ�รวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง (877)
		 พลตำ�รวจเอกบุญทิน วงศ์รักมิตร (352)
		พลเรือโทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา
			 และหม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยาฯ (335)
		 พลอากาศเอกสมบุญ – คุณหญิงนงเยาว์ ระหงษ์ (830)
		 พลเอกประจวบ สุนทรางกูร (578)
		 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กองดุริยางค์ทหารบก
			 เพื่อพัฒนาการดนตรี (606)
		 พลเอกสุพจน์ จันทรปรรณิก (583)
		 พลังงานไทย (904)
		 พลังที่ยั่งยืน (806)
		พลังแผ่นดินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด (443)
		 พสวท. (81)
		 พ่อขุนบางกลางท่าว อำ�เภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
			(912)
		 พ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ (267)
		 พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน (347)
		 พัฒนาเกษตร-อนามัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (566)
		 พัฒนาคุณภาพชีวิต (661)
		 พัฒนางานอัยการ (319)
		 พัฒนาชีวิตชนบท (249)
		 พัฒนาชุมชนในเขตภูเขา (292)
		 พัฒนาไท (329)
		 พัฒนาประชากรและอาหาร (639)
		 พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (188)
		 พัฒนาฝีมือแรงงาน (511)
		 พัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (885)
		 พัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ (499)
		 พัฒนาโรงพยาบาลนครปฐม (586)
		 พัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
			 นวมินทราชินี (289)
		 พัฒนาอีสาน (657)
		 พัฒนาอุตสาหกรรม (219)
		 พันเอกจินดา ณ สงขลา (516)
		 พาณิชย์สงเคราะห์ (612)
		 พิทักษ์ดวงตาประชาชน (279)
		 พิทักษ์ประชาชาติ (720)
		 พิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (495)
		 พิบูลสงเคราะห์ (892)
		 พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ (129)
		 พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ (102)
		 พุทธปรัชญา (849)
		 พุทธรักษา (691)
		พุทธสมุนไพร คู่แผ่นดินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (814)
		 พูนพลัง (748)
		 เพชรรัตน-สุวัทนา (114)
		 เพิร์ล เอส บัค (ประเทศไทย) (728)
		 เพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (663)
		 เพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดลพบุรี (841)
		 เพื่อการพัฒนาชุมชนเมือง (775)
		 เพื่อการพัฒนาเด็ก (179)
		 เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข (317)
		เพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) (585)
		 เพื่อการวิจัยแห่งประเทศไทย (214)
		เพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (858)
		เพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (769)
		 เพื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (242)
		 เพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน (341)
		 เพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
			 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (864)
		 เพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ (107)
		 เพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด (676)
		 เพื่อเกื้อกูลศึกษาในประเทศไทยประกาศ
			 กระทรวงการคลัง (730)
		 เพื่อคุณภาพชีวิต (711)
		 เพื่อเด็กไทย (311)
		 เพื่อเด็กพิการ (325)

		 เพื่อนศิลปิน (783)
		 เพื่อผู้บริโภค (576)
		 เพื่อพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ (803)
		 เพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน (679)
		 เพื่อพัฒนาชุมชนและเกษตรกรรม (346)
		 เพื่อเยาวชนชนบท (247)
		 เพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (210)
		เพื่อโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในพระอุปถัมภ์
			 สมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ (650)
		 เพื่อโรงพยาบาลราชานุกูล (223)
		 เพื่อลูกจ้างคนงานไทย (575)
		 เพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
			 ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
			 สยามบรมราชกุมารี (673)
		 เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย (164)
		เพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (45)
		เพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (363)
		 เพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (304)
		 เพื่อสถาบันวิจัยอ้อยและน้ำ�ตาลทราย (332)
		 เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (601)
		 เพื่อสิ่งแวดล้อม (474)
		 แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (62)
ฟ ฟ้า ว่องกุศลกิจ (890)
		 ฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม (306)
ภ ภาคโรตารีไทย (678)
		 ภาณี ยิบอินซอย (527)
		 ภูมิพโลภิกขุเพื่อการค้นคว้าทางศาสนา (95)
ม มณี สิริวรสาร (469)
		 มหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์
			 มหาวิทยาลัย (629)
		 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (94)
		 มหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (84)
		 มหาวชิราลงกรณ์ (71)
		 มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (139)
		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (46)
		 มหาวิทยาลัยมหิดล (670)
		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (372)
		 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (587)
		 มหาสมุทรแห่งปัญญา (822)
		 มหิดลอดุลยเดช (130)
		 มัสกาตีมูลนิธิ (262)
		 มายา โคตมี (314)
		 มิราเคิลออฟไลฟ์ (685)
		 มีชัย ฤชุพันธ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (616)
		 มีชัย-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์ (866)
		 เม้า-เลี่ยม วานิช (540)
		 แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (92)
ย ยกเต้งอุทิศ (771)
		 ยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจ
			 แห่งประเทศไทย (746)
		 ยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
			 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (911)
		 ยุวพัฒน์ (300)
		 ยุวพุทธพัฒนา (367)
		 ยู.ซี.เอฟ (876)
		 เย็นศิระเพราะพระบริบาล (19)
ร รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (383)
		 ร่มฉัตร (860)
		 ร่วมกตัญญู (172)
		 ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน
			 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (16)
		 รวมใจช่วยนักเรียนยากจน (824)
		 ร่วมพัฒนาแผ่นดินเกิดลุ่มน้ำ�ปากพนัง
			 สนองพระราชดำ�ริ (366)
		 ร่วมพัฒนาพิจิตร (743)
		 รักเมืองไทย (7)
		 รักษ์ไทย (399)
		 รักษ์ธรรม (735)
		 รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (17)
		 รากแก้ว (889)
		 รางวัลคุรุสภา (260)
		 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (894)
		 รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (652)
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รายชือ่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานสาธารณกุศล กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ และกองทุนฯลฯ
		 ราชประชาสมาสััย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (83)
		 ราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา (93)
		 ราชสุดา (240)
		 รามาธิบดี (100)
		รุจิรวงศ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
			 สยามบรมราชกุมารี (821)
		 เรวดี เทียนประภาส (642)
		 เรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ (476)
		 โรเกชั่น (321)
		 โรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
			 สยามบรมราชกุมารี (537)
		 โรคไตแห่งประเทศไทย (149)
		 โรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช (11)
		 โรคเรื้อนพุดหง (64)
		 โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย (672)
		โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์
			 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ (541)
		 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดย
			 พระราชานุญาตสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (620)
		 โรงพยาบาลกลาง (852)
		 โรงพยาบาลขอนแก่น (215)
		 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (594)
		 โรงพยาบาลชลบุรี (287)
		 โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ (15)
		 โรงพยาบาลเด็ก (376)
		 โรงพยาบาลตากสิน (674)
		 โรงพยาบาลตำ�รวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (163)
		 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ (784)
		 โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ (524)
		 โรงพยาบาลพระปกเกล้า (802)
		 โรงพยาบาลพระพุทธบาท (624)
		 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (220)
		 โรงพยาบาลพัทลุง (880)
		 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (218)
		 โรงพยาบาลโพธาราม (901)
		 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (811)
		 โรงพยาบาลรถไฟ (186)
		 โรงพยาบาลราชบุรี (248)
		 โรงพยาบาลราชวิถี (184)
		 โรงพยาบาลเลิดสิน (318)
		 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน (340)
		 โรงพยาบาลศรีธัญญา (504)
		 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (206)
		 โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ของ
			 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
			 สยามบรมราชกุมารี (492)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ
			 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (701)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (111)
		โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขากุฉินารายณ์ (459)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาจอมบึง (458)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาฉวาง (447)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเชียงของ (453)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาด่านซ้าย (449)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเด่นชัย (450)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาตะพานหิน (460)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ (446)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาธาตุพนม (463)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาบ้านดุง (462)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัว (454)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขายะหา (466)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเลิงนกทา (464)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว (456)
		โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสว่างแดนดิน (465)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า (448)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม (461)
		โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก (457)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขากระนวน (452)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาเวียงสระ (455)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี (451)
		 โรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์
			 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (531)
		 โรงพยาบาลสุรินทร์ (780)
		 โรงพยาบาลหาดใหญ่ (798)

		 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระอุปถัมภ์ของ
			 สมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ (681)
		 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (607)
		 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลวัดพิพิธประสาทสุนทร (2)
		 โรงเรียนวังไกลกังวล (488)
		 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง (865)
		 โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา (132)
		 ไร้ท์ทูเพลย์ ประเทศไทย (831)
ล ลิปตพัลลภ (336)
		 ลูกเสือชาวบ้านแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (584)
		 เล็ก - ประไพ วิริยะพันธุ์ (580)
		 เลนำ�คิน (131)
ว วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
			 พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (526)
		 วชิรพยาบาล ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
			 เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี (356)
		วชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
			 พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (369)
		 วังขนาย (500)
		 วัดฉัตรแก้วจงกลณี (142)
		 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (266)
		 วัดญาณสังวราราม (272)
		 วัดถำ�้ผาปิ้ง (170)
		 วัดไทยพุทธคยา (39)
		 วัดบุญวาทย์วิหาร (153)
		 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหารพิษณุโลก (793)
		 วัดศรีอุปลาราม (140)
		 วันชัย-อรชร (853)
		 วางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (251)
		 วิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (380)
		 วิจัยประสาท ในพระบรมราชูปถัมภ์ (98)
		 วิจิตร ชวนะนันท์ (286)
		 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
			 พิษณุโลก (765)
		 วิเทศพัฒนา (351)
		 วิภาวดีรังสิต (277)
		 วิสุทธิคุณ (567)
		 วีระภุชงค์ (644)
		 เวชดุสิต (326)
		 โวล์ฟกัง โครห์น (598)
		 ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ (559)
ศ ศรีรัตนโกสินทร์ (58)
		 ศรีวิสารวาจา (72)
		 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ (339)
		 ศาลาเฉลิมกรุง (682)
		 ศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ (571)
		 ศาสตราจารย์ นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์
			 กิติยากร (192)
		 ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย (480)
		 ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรมมาส (124)
		 ศิริราชมูลนิธิ (85)
		 ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (651)
		 ศึกษาพัฒน์ (305)
		 ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (59)
		 ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (570)
		 ศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ (766)
		 ศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) (550)
		 ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์ (797)
		 ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำ�รวจ (471)
ส สงเคราะห์เด็กของศาลจังหวัดสมุทรปราการ
			 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว (393)
		 สงเคราะห์ข้าราชการและพนักงานกรมป่าไม้
			 ที่ประสบภยันตรายในขณะปฏิบัติหน้าที่ (185)
		 สงเคราะห์คนไข้อนาถาโรงพยาบาลนครปฐม (615)
		 สงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อน (161)
		 สงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก (125)
		 สงเคราะห์ชาวไทย (850)
		 สงเคราะห์เด็ก คนชราและผู้ด้อยโอกาส (859)
		 สงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชน
			 จังหวัดเชียงใหม่ (30)
		 สงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชน
			 จังหวัดสงขลา (29)
		 สงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชน
			 จังหวัดอุบลราชธานี (27)

		 สงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว
			 ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ
			 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ (31)
		 สงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย (14)
		 สงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด (739)
		 สงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) (722)
		 สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย (171)
		 สงเคราะห์เด็กและเยาวชน ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
			 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว (774)
		 สงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชน
			 และครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (28)
		 สงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชน
			 และครอบครัวจังหวัดปทุมธานี (908)
		 สงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชน
			 และครอบครัวจังหวัดชลบุรี (826)
		 สงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต (764)
		 สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (77)
		 สงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (645)
		 สงเคราะห์ตำ�รวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
			 ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา
			 บรมราชชนนี (144)
		 สงเคราะห์ทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย (127)
		 สงเคราะห์นักเรียนประถมศึกษา-เทศบาล
			 จังหวัดลำ�ปาง (654)
		 สงเคราะห์นักเรียนยากจนวัดบางแตน (233)
		 สงเคราะห์ผู้ประสบภัย (35)
		 สงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง (882)
		 สงเคราะห์เยาวชนในท้องที่กันดาร
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (101)
		 สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก (76)
		สงเคราะห์และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยพิการนครเชียงใหม่ (70)
		 สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ (26)
		 สงเคราะห์สัตว์ (530)
		 สงเคราะห์อาชีพผู้ทุพพลภาพ
			 เนื่องจากการปฏิบัติราชการสนาม (128)
		 ส่งเสริมการบริหารจิต ในพระสังฆราชูปถัมภ์
			 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
			 สกลมหาสังฆปริณายก (867)
		 ส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (731)
		ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (777)
		 ส่งเสริมการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ (660)
		 ส่งเสริมการศึกษานนทบุรี (228)
		 ส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร (234)
		 ส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระอุปถัมภ์
			 ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
			 สยามมกุฎราชกุมาร (400)
		 ส่งเสริมกิจการศาสนาและมนุษย์ธรรม (155)
		 ส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียน
			 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (122)
		 ส่งเสริมปุงเถ่ากง เชียงใหม่ (671)
		 ส่งเสริมพลเมืองดี (753)
		 ส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์
			 สมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ (715)
		 ส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
			 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (796)
		 ส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
			 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (126)
		 ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ (357)
		 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะไทย (705)
		 ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (481)
		 ส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์ (742)
		 ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
			 พระบรมราชินีนาถ (48)
		 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมไทย (309)
		 ส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเยาวชน (36)
		 ส่งเสริมสุขภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (828)
		 ส่งเสริมอาหารกลางวันนักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ (238)
		 ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
			 วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์
			 สมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ (375)
		 สตรีวิทยา 2 (268)
		 สตรีศึกษาร้อยเอ็ด (276)
		 สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร (725)
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รายชือ่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานสาธารณกุศล กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ และกองทุนฯลฯ
		 สถาบันพยาธิวิทยา (787)
		 สถาบันพัฒนามันสำ�ปะหลังแห่งประเทศไทย (381)
		 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (547)
		 สถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (478)
		 สถาบันราชพฤกษ์ (254)
		 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ (665)
		 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (404)
		 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (23)
		 สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา
			 ของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) (825)
		 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (807)
		 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง (855)
		 สถาบันแสงสว่าง (625)
		 สนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา (604)
		 สนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา (808)
		 สภาการพยาบาล (905)
		 สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (868)
		 ส้มจีน อุณหะนันทน์ มูลนิธิ (719)
		 สมณวัตรวิมล (759)
		 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (275)
		 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก (608)
		สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร (52)
		 สมเด็จพระญาณสังวร โรงพยาบาลตราด (750)
		 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
			 วัดบวรนิเวศวิหาร (834)
		 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
			 สังฆปริณายก (755)
		 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (61)
		 สมเด็จพระปิ่นเกล้า (198)
		 สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (599)
		 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร)
			 วัดสามพระยา (194)
		 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
			 พระบรมราชชนก (475)
		 สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ (178)
		 สมเด็จพระสุริโยทัย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (265)
		 สมเด็จหลวงพ่อทวดและพระครูวิสัยโสภณ
			 (ทิม ธมฺมธโร) วัดช้างให้ (146)
		 สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
			 และหม่อมเจ้าจงจิตรถนอมดิศกุล พระธิดา
			 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ (232)
		 สมศักดิ์ - นันทนา ปัฐพาณิชย์โชติ (871)
		 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			 ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
			 สยามบรมราชกุมารี (749)
		 สยามกัมมาจล (610)
		 สยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา (815)
		 สร้างรอยยิ้ม (636)
		 สร้างสรรค์ชีวิตเด็กและเยาวชน (294)
		 สร้างสรรค์เด็ก (280)
		 สร้างเสริมไทย (686)
		 สวนกุหลาบวิทยาลัย (845)
		 สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (544)
		 สวนมิสกวัน (502)
		 สวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ (216)
		 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (187)
		 สวนหลวง ร.9 (47)
		 สวนอุศมมูลนิธิ (113)
		 สวัสดิ์ สำ�เภา แก้วไทรหงวน (401)
		 สวัสดิการทหารบก (805)
		 สวิง-อนงค์ วงษ์ดนตรี อุปถัมภ์ (385)
		 สหทัยมูลนิธิ (44)
		 สัจจธรรม (245)
		 สันติสุข (528)
		สันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (539)
		 สันสกฤตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
			 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (848)
		 สัมมาชีพ (832)
		 สัมมาชีวศิลปมูลนิธิ (99)
		 สากลเพื่อคนพิการ (628)
		 สาธารณสุขกับการพัฒนา (342)
		 สามัญศึกษาพัฒนาชัยภูมิ (891)
		 สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (49)
		 สายเด็ก 1387 (813)

		 สายธาร (696)
		 สายธารธรรม ในความอุปถัมภ์ของพระราชสังวรญาฯ
			 (พุธ ฐานิโย) (646)
		 สายน้ำ� (791)
		 สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (778)
		 สำ�นักงานเลขาธิการรัฐสภา (5)
		 สำ�นึกรักบ้านเกิด (521)
		 สำ�โรงรวมใจ (204)
		 สิ่งแวดล้อมไทย (322)
		 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (354)
		 สิรินธร (358)
		 สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
			 แห่งชาติ (394)
		 สิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ (716)
		 สิริวัฒนภักดี (391)
		 สิริวัฒนา-เชสเชียร์ (118)
		 สี่ ศ.รฟิค (42)
		 สืบนาคะเสถียร (344)
		 สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น (804)
		 สุขภาพไทย (392)
		 สุขรังสรรค์ (468)
		 สุขุโม (159)
		 สุจิณโณอนุสรณ์ (345)
		 สุทธิ ณ นคร เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางนิติศาสตร์
			 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (283)
		 สุริโยทัยมูลนิธิ (88)
		 สุวรรณโคมคำ� (693)
		 สุวิทย์ โอสถานุเคราะห์ เพื่อช่วยชีวิต (543)
		 สูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (467)
		 เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป (501)
		 เสถียรธรรมสถาน (738)
		 เสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี (374)
		 เสริมกล้า (816)
		 เสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์
			 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
			 อัครราชกุมารี (829)
		 แสง – ไซ้กี เหตระกูล (535)
		 แสงพุทธธรรม (689)
		 แสวง คำ�เอ้ย เชาวรัตน์ (264)
ห หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์วัดปากบ่อ (182)
		 หนังสือเพื่อไทย (536)
		 หนึ่งน้ำ�ใจเพื่อหนึ่งชีวิตใหม่ (846)
		 หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล (173)
		 หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช (138)
		 หมอเสม พริ้งพวงแก้ว (387)
		 หลวงปู่พระชัยมงคล (สมุทรปราการ) (203)
		 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อุบลราชธานี (838)
		 หลวงพ่อเกศมงคลพุทธพรหมบดี (737)
		 หลวงพ่อวัดปากน้ำ� (189)
		 หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (632)
		 หอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (626)
		 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (683)
		 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
			 รัชกาลที่ 9 (776)
		 หออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (772)
		 หัวใจแห่งประเทศไทย (167)
		 หัวแหลมเพื่อสังคม (736)
		 หู คอ จมูก ชนบท (382)
อ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (874)
		 อนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
			 พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (51)
		 อนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (78)
		 อนุเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค (97)
		 อนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม (308)
		 อนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (817)
		 อนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์
			 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
			 สิริโสภาพัณณวดี (734)
		อนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
			 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
			 พระภูมิพลมหาราชฯ (224)
		 อนุสรณ์ พล.อ.ท.พระยาเฉลิมอากาศ (398)
		อนุสรณ์พระกฐินต้นวัดประชาคมวนารามร้อยเอ็ด (239)
		 อนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (388)

		 อนุสารสุนทรเพื่อสงเคราะห์คนหูหนวก (477)
		 อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) (330)
		 อภันตรี เจเอสแอล (801)
		 ออมสินเพื่อสังคม (840)
		 อัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (483)
		 อัศวานนท์ (602)
		 อาจารย์ป๋วย (221)
		 อาจารย์แม่ชีหวานใจชูกร (307)
		 อาชีวสงเคราะห์ (24)
		 อานันทมหิดล (60)
		 อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย (403)
		 อาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (110)
		 อาสาสมัครนานาชาติช่วยงานสังคมสงเคราะห์ (800)
		 อาสาสมัครเพื่อสังคม (662)
		 อาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ (582)
		 อาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (648)
		 อำ�พันธ์ยุทธ์ (878)
		 อินทร์-คำ�บาง ศรีนิลทา (760)
		 อิออนประเทศไทย (773)
		 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (333)
		 อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (794)
		 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์
			 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
			 สยามบรมราชกุมารี (596)
		 อุบลรัตน์ (236)
		 เอกชนพัฒนาภูมิภาค (337)
		 เอดส์กรุงเทพมหานคร (343)
		 เอดส์แห่งประเทศไทย (717)
		 เอสซีจี (227)
		 เอื้อ-รดี (532)
		 โอโต้ซัง (714)
		 โอสถานุเคราะห์ (197)
ฮ ฮอนด้าประเทศไทย (697)
		 ฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (87)
		 ฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) (590)
2. สมาคม
		พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย (66)
		 พุทธสัมพันธ์สมาคม (1)
		 ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (117)
		 สมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย (856)
		 สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย (396)
		 สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง (513)
		 สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร (909)
		 สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (549)
		 สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย (90)
		 สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรม
			 ราชูปถัมภ์ (906)
		 สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (723)
		 สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (515)
		 สมาคมเบญจมบพิตร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี
			 นครินทราบรมราชชนนี (888)
		 สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคม
			 และสิ่งแวดล้อม (799)
		 สมาคมปราบวัณโรคเชียงใหม่ ในพระอุปถัมภ์
			 สมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ (659)
		 สมาคมผู้บำ�เพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย (200)
		 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร
			 ในพระราชูปถัมภ์ (617)
		 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (69)
		 สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย (34)
		 สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (525)
		 สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย 		
			 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (498)
		 สมาคมภริยาทหารเรือ (166)
		 สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (470)
		 สมาคมแม่บ้านทหารบก (745)
		 สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย (123)
		 สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (505)
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รายชือ่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานสาธารณกุศล กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ และกองทุนฯลฯ
		 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (106)
		 สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (579)
		 สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 		
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (555)
		 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ (ประเทศไทย)
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (669)
		 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเศรษฐเสถียร
			 ในพระราชูปถัมภ์ (609)
		 สมาคมส่งเสริมการผสมผสานกิจกรรมพัฒนาประชากร
			 และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (150)
		 สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร (147)
		 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี (190)
		 สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์
			 แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (613)
		 สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร
			 ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ (709)
		 สมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ (677)
		 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (89)
		สมาคมสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระชูถมั ภ์
			 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
			 สยามบรมราชกุมารี (634)
		 สมาคมสร้างสรรค์ไทย (193)
		 สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (484)
		 สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (136)
3. กองทุน
		 กองทุนการกุศลสารานุกรมไทยสำ�หรับเยาวชนฯ (562)
		 กองทุนกำ�ลังใจในพระดำ�ริพระเจ้าหลานเธอ
			 พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (675)
		 กองทุนโครงการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ - สามเณร
			 ให้ยั่งยืนแบบองค์รวม (635)
		 กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้ (176)
		 กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
			 สำ�นักนายกรัฐมนตรี (444)
		 กองทุนทีปังกรนภัทรบุตร ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้า
			 วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา (668)
		 กองทุนพระเจ้าหลานเธอ
			 พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (611)
		 กองทุนพระเจ้าหลานเธอ
			 พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (756)
		 กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย (627)
		 กองทุนพัฒนาเด็ก
			 ในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ (18)
		 กองทุนพัฒนาเด็กชนบท (13)
		 กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
			 (กพด.) (205)
		 กองทุนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (747)
		 กองทุนเพื่อหมีแพนด้า (533)
		กองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด สำ�นักนายกรัฐมนตรี (316)
		 กองทุนลานกีฬาพัฒน์ (857)
		 กองทุนวันสื่อสารแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ (503)
		 กองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี (523)
		กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อย
			 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (630)
		กองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
			 สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
			 ชายแดนภาคใต้ (702)
		 กองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ (593)
		 กองทุนอาคารคุ้มเกศ (600)
4. โครงการ
		 โครงการ 99 ล้าน ถวายไท้องค์ราชัน (795)
		 โครงการก่อสร้างหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติ
			 กาญจนาภิเษก (เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
			 ครบ ๕๐ ปี) (288)
		โครงการแก้วตาดวงใจเทิดไท้ 72 พรรษา มหาราชินี (534)
		 โครงการจัดทำ�รายการโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
			 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด “84 พรรษา
			 ใต้ร่มพระบารมี (762)
		 โครงการจัดศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
			 พระเจ้าอยู่หัว King Pavillion (733)
		 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
			 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

			 83 พรรษา (732)
		 โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำ�หรับพระสงฆ์ไทย (565)
		 โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ถวายเป็น
			 พระราชกุศล โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี (761)
		 โครงการฟันเทียมพระราชทาน (589)
		 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
			 (โครงการ TO BE NUMBER ONE) (546)
		 โครงการรวมใจชาวสวนยางเฉลิมพระเกียรติพระบาท
			 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชครบ 50 ปี (313)
		 โครงการร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว (270)
		 โครงการสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (595)
		 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน “กาญจนาภิเษก”
			 (เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี) (299)
		 โครงการเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
			 ทรงผนวชพลังแผ่นดินฯ (758)
		 โครงการอุปสมบทพระสงฆ์ 999 รูป เฉลิมพระเกียรติ
			 ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
			 พระชนมพรรษา 7 รอบ (726)
5. อืน่ ๆ
		 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย (253)
		 เฉลิมสาสน์ศึกษามูลนิธิ (903)
		 ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ (312)
		 ทุนการกุศลสมเด็จย่า (6)
		 ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก
			 ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ (563)
		 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (86)
		 สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ (479)
		 สำ�นักงานลูกเสือแห่งชาติ (115)
		 องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) (315)
		 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (25)
(ค) กองทุนสวัสดิการ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับเงินได้ (ฉบับที่ 134) ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ถึงลำ�ดับที่ 110
		 กรมการขนส่งทางบก (24)
		 กรมการข้าว (104)
		 กรมการค้าต่างประเทศ (63)
		 กรมการจัดหางาน (65)
		 กรมการปกครอง (90)
		 กรมการพัฒนาชุมชน (5)
		 กรมการแพทย์ (81)
		 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (99)
		 กรมคุมประพฤติ (76)
		 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (4)
		 กรมชลประทาน (2)
		 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (61)
		 กรมทรัพย์สินทางปัญญา (7)
		 กรมทรัพยากรธรณี (66)
		 กรมทรัพยากรน้ำ� (22)
		 กรมทรัพยากรน้ำ�บาดาล (82)
		 กรมทางหลวงชนบท (77)
		 กรมที่ดิน (50)
		 กรมธนารักษ์ (26)
		 กรมธุรกิจพลังงาน (21)
		 กรมประชาสัมพันธ์ (51)
		 กรมประมง (33)
		 กรมปศุสัตว์ (45)
		 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (43)
		 กรมป่าไม้ (110)
		 กรมพลศึกษา (103)
		 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
			 และการแพทย์ทางเลือก (53)
		 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (48)
		 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (12)
		 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (106)
		 กรมโยธาธิการและผังเมือง (107)
		 กรมราชทัณฑ์ (6)
		 กรมราชองครักษ์ (47)
		 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (13)
		 กรมวิชาการเกษตร (83)
		 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (29)
		 กรมส่งเสริมการเกษตร (34)
		 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (94)
		 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (25)
		 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (72)

		 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (27)
		 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (92)
		 กรมสรรพากร (44)
		 กรมสุขภาพจิต (8)
		 กรมหม่อนไหม (97)
		 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (57)
		 กรมอุตุนิยมวิทยา (20)
		 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (91)
		 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (102)
		 กองทัพบก (108)
		 กองทุน 36 ปี สำ�นักงบประมาณ (14)
		 กองทุนสวัสดิการ พก. (100)
		 กองทุนสวัสดิการ สมอ. (89)
		 กองทุนสวัสดิการ สศช. (78)
		 กองทุนสวัสดิการสำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (10)
		 ข้าราชการและลูกจ้างกระทรวงการต่างประเทศ (23)
		 เงินสวัสดิการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (62)
		 เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (64)
		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (36)
		 มหาวิทยาลัยทักษิณ (9)
		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (93)
		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (88)
		 มหาวิทยาลัยมหิดล (49)
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (16)
		 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (56)
		 ส่วนราชการสำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (67)
		 สวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน (18)
		 สวัสดิการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (74)
		 สวัสดิการสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (75)
		 สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ (69)
		 สำ�นักงาน ก.พ.ร. (54)
		 สำ�นักงาน กปร. (11)
		 สำ�นักงาน ป.ป.ส. (101)
		 สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (95)
		 สำ�นักงานกิจการยุติธรรม (79)
		 สำ�นักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (96)
		 สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (60)
		 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (32)
		 สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (87)
		 สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
			 บุคลากรทางการศึกษา (35)
		 สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (98)
		 สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (46)
		 สำ�นักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำ�ตาลทราย (55)
		 สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ (71)
		 สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
			 สิ่งแวดล้อม (86)
		 สำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ (109)
		 สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ (59)
		 สำ�นักงานประกันสังคม (58)
		 สำ�นักงานปลัดกระทรวงการคลัง (3)
		 สำ�นักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
			 ความมั่นคงของมนุษย์ (15)
		 สำ�นักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (68)
		 สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (70)
		 สำ�นักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (52)
		 สำ�นักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (105)
		 สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (30)
		 สำ�นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (28)
		สำ�นักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (37)
		 สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (41)
		 สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (31)
		 สำ�นักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (42)
		 สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี (84)
		 สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (85)
		 สำ�นักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (17)
		สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (19)
		 สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง (40)
		สำ�นักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (80)
		 สำ�นักงานอัยการสูงสุด (39)
		 สำ�นักงานอาหารและยา (73)
		 สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (1)
		 สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (38)

