รายชื่อหน่ วยงานการฝึ กภาคปฏิบัติ 1 ภาคฤดูร้อน/2557
คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
กลุ่มสังคมสงเคราะห์ ในกระบวนการยุตธิ รรม
ที่
1

หน่ วยงาน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ปทุมธานี
89 หมู่ 2 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ ว ต.บ้ านฉาง

จานวน

หมายเหตุ

4

อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร.02-5933787
2

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นนทบุรี
ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ

4

อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทร.02-5916925-6,02-5883958
3

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

4

พระนครศรี อยุธยา
114 หมู่ 5 ถ.สายเจดีย์-วัดดุสิต ต.หันตรา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา
โทร.035-881582,035-881583
4

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระยอง

2

144/1 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
โทร.038-612214
5

ศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1
จ.ระยอง
144/1 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

6

โทร.038-612224
6

ศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย
บ้ านกรุ ณา
อ.บางปู จ.สมุทรปราการ
100 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ซ.เทศบาลบางปู 119
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทร.02-3932337-8

3

7

5

8

ศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้ านมุทิตา
อ.คลองโยง จ.นครปฐม
ทัณฑสถานบาบัดพิเศษปทุมธานี

9

ทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิงธัญบุรี

3

10 เรื อนจาอาเภอธัญบุรี (คลอง 6)
รวม

3
12
46

-

รับเฉพาะน.ศ.หญิงเท่านัน้

กลุ่มการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว
ที่
1

หน่ วยงาน
มูลนิธิหญิงชายก้ าวไกล

จานวน
2

2

มูลนิธิศูนย์ พิทักษ์ สิทธิเด็ก ฝ่ ายป้องกัน

2

3

170/2 หมู่บ้านศิวาลัย ซ.อิสรภาพ 33 เขตบางกอก
ใหญ่ กทม.
โทร.02-4120738,02-4129834,02-8643381 แฟกซ์
ต่อ 108
มูลนิธิดวงประทีป (คลองเตยโมเดล)

2

34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กทม.
โทร.02-6714045-8
4

ศูนย์ อานวยการรั บเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม

4

255 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
โทร.02-3547500,02-3547509
5

สถานสงเคราะห์ เด็กอ่ อนพญาไท

2-3

เลขที่ 78/24 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
โทร.02-5847254-55,02-5847264
6

สถานสงเคราะห์ เด็กอ่ อนปากเกร็ ด

2-4

78/1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
โทร.02-5838314
7

สถานสงเคราะห์ เด็กอ่ อนพิการทางสมองและ
ปั ญญา (บ้ านเฟื่ องฟ้า)

3

เลขที่ 78/9 ซอยติวานนท์ – ปากเกร็ ด 1
ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
โทร.02-5836815
8

บ้ านพักเด็กและครอบครั วกรุ งเทพมหานคร

2

255 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
9

โทร.02-3547580, 02-3547582
บ้ านพักเด็กและครอบครั วจังหวัดนนทบุรี
บ้ านพักเด็กและครอบครัวกรุ งเทพ 02-3547580
เลขที่ 78/10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
โทร.02-5821267

4

10 สถานสงเคราะห์ เด็กชายบ้ านบางละมุง

4

11 สถานฟื ้ นฟูและพัฒนาเด็กชายจังหวัดชลบุรี

6

12 บ้ านทานตะวัน

2–3

หมายเหตุ

ที่
หน่ วยงาน
13 มูลนิธิเด็กอ่ อนในสลัมฯ
14 สถานแรกรั บเด็กหญิงบ้ านธัญญพร
15 สมาคมส่ งเสริ มสถานภาพสตรี ฯ
(บ้ านพักดอนเมือง)
501/1 ถ.เดชะตุงคะ เขตดอนเมือง กทม.
โทร.02-9292301-7

16 บ้ านภคินีศรี ชุมพบาล
4128/1 ซ.แม่พระฟาติมา ดินแดง กทม.
โทร.02-6429971,02-6429978
รวม

จานวน
5–6
1

2

4

52

หมายเหตุ

กลุ่มสังคมสงเคราะห์ สุขภาพ 1 (สุขภาพจิต)
ที่
1

หน่ วยงาน
โรงพยาบาลศิริราช ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

จานวน

หมายเหตุ

1

-

ฝึ กภาคปฏิบตั ิอย่างหนัก นักศึกษาต้ องมีความตังใจและสนใจจริ
้
ง

3

-

นักศึกษาต้ องมีฐานความรู้ ด้านสังคมสงเคราะห์จิตเวช
ฝึ กภาคปฏิบตั ิอย่างหนัก นักศึกษาต้ องมีความตังใจและสนใจจริ
้
ง

เลขที่ 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้ อย กทม.
2

โทร.02-4198949,02-4197000 ต่อ 4262
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า (ภาควิชาจิตเวช
ศาสตร์ )
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
โทร.02-7639300,02-3547600-28

3

โรงพยาบาลศรี ธัญญา
47 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทร.02-5287800

5

-

นักศึกษาต้ องมีฐานความรู้ ด้านสังคมสงเคราะห์จิตเวช

4

สถาบันราชานุกุล

3

-

นักศึกษาควรมีฐานความรู้ ด้านสังคมสงเคราะห์จิตเวช

2

-

นักศึกษาควรมีฐานความรู้ ด้านสังคมสงเคราะห์จิตเวช

2

-

นักศึกษาควรมีฐานความรู้ ด้านสังคมสงเคราะห์จิตเวช

4

-

นักศึกษาควรมีฐานความรู้ ด้านสังคมสงเคราะห์จิตเวช

3

-

ฝึ กภาคปฏิบตั ิอย่างหนัก นักศึกษาต้ องมีความตังใจและสนใจจริ
้
ง

4737 ถ.ดินแดง เขตดินแดง กทม.
โทร.02-2488900,02-2454696
5

สถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุ่ นราชนคริ นทร์
75/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
โทร.02-2488999

6

สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา
112 ถนนสมเด็จเจ้ าพระยา เขตคลองสาน กทม. โทร.
02-4422500-2599

7

สถาบันกัลยาณ์ ราชนคริ นทร์
23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เขตทวีวฒ
ั นา กทม.
โทร.02-1495555-60,02-8899066-7 ต่อ 1407

8

สถาบันบาบัดรั กษาและฟื ้ นฟูผ้ ตู ิดยาเสพติด
แห่ งชาติบรมราชชนนี (ธัญญารั กษ์ )
60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทร.02-5310080 ถึง 4

9

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
รวม

4
27

กลุ่มสังคมสงเคราะห์ สุขภาพ 2
ที่
1

หน่ วยงาน
โรงพยาบาลราชวิถี

จานวน
4

เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชวิถี กทม.
โทร.02-3548108-37, 02-3548018
2

โรงพยาบาลศิริราช กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

4

เลขที่ 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้ อย กทม.
โทร.02-4198949,02-4199446
3

โรงพยาบาลรามาธิบดี งานสังคมสงเคราะห์

2

270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
โทร.02-4197446
4

โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู

2

270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
โทร.02-201-1090
5

โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์
ครอบครั ว
270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.

1

โทร.02-2011406
7

โรงพยาบาลกลาง

3

514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กทม.
โทร.02-2216141-60,02-2222424
8

โรงพยาบาลตากสิน
543 ถ.สมเด็จเจ้ าพระยา เขตคลองสาน กทม.

2

โทร.02-4370123
9

โรงพยาบาลนพรั ตนราชธานี

3

679 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม.
โทร.02-5174270-9
10 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ า จ.นนทบุรี
206 ม.6 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

3

โทร.02-5284567
11 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
งานสังคมสงเคราะห์
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร.02-6968432-47

5

หมายเหตุ

ที่

หน่ วยงาน

12 โรงพยาบาลปทุมธานี

จานวน

หมายเหตุ

4

เลขที่ 7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ ว ต.บางปรอก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร.02-5988699,02-5988888
13 โรงพยาบาลสระบุรี

3

8 ถ.เทศบาล 4 อ.เมือง จ.สระบุรี
โทร.036-316555
14 สถาบันสุขภาพเด็กแห่ งชาติมหาราชินี

3

420/8 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
โทร.1415 ต่อ 2314
15 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

6

16 โรงพยาบาลตารวจ

3

17 โรงพยาบาลนครปฐม

2

18 ศูนย์ บริ การสาธารณสุข
(เขตกรุ งเทพมหานคร)

20

-

70

-

รวม

ศูนย์บริ การสาธารณสุขในกรุ งเทพมหานครยังไมระบุชื่อศูนย์เพราะ
รอขัน้ ตอนการเลือกของนักศึกษาก่อน

กลุ่มการพัฒนาสังคมและพัฒนาชุมชน
ที่
1

หน่ วยงาน
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองหนองปรื อ
เลขที่ 111 หมู่ 7 ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038-9331510-3893-3100
โทรสาร : 0-3893-3122
ฝ่ ายพัฒนาชุมชน
เทศบาลตาบลกาแพงแสน
เลขที่ 23 หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งกระพังโหม อาเภอ
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทรศัพท์ 034351083

จานวน
5-6

หมายเหตุ
มีหน้ าที่รับผิดชอบงานด้ านสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม งาน
พัฒนาชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อได้ รับมอบหมาย

2-4

มีหน้ าที่รับผิดชอบงานด้ านสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม งาน
พัฒนาชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อได้ รับมอบหมาย

3

กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครรั งสิต
เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตาบลประชาธิปัตย์
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2567-6000

4-6

มีหน้ าที่รับผิดชอบงานด้ านสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม งาน
พัฒนาชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อได้ รับมอบหมาย

4

สานักงานสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ถนนสายเอเชีย
อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
13000
หมายเลขโทรศัพท์ 035-345367
035-335857
สานักงานสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ถนนศูนย์ราชการ ตาบลถนนขาด อาเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

3-4

ส่งเสริ ม ประสานงาน และดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปั ญหาทางสังคม
รวมทังส่
้ งต่อให้ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชนที่มอี านาจ
หน้ าที่ใน การจัดสวัสดิการตามกฎหมายในพื ้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา

ประมาณ
2-4 คน
รอการ
ตัดสินใจ
ของนัก
สังคมฯ
4-6

ส่งเสริ ม ประสานงาน และดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปั ญหาทางสังคม
รวมทังส่
้ งต่อให้ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชนที่มอี านาจ
หน้ าที่ใน การจัดสวัสดิการตามกฎหมาย
ในพื ้นที่จงั หวัดนครปฐม

3

ส่งเสริ ม ประสานงาน และดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปั ญหาทางสังคม
รวมทังส่
้ งต่อให้ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชนที่มอี านาจ
หน้ าที่ใน การจัดสวัสดิการตามกฎหมายในพื ้นที่จงั หวัดนนทบุรี

2

5

6

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-581-6043

7

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2580-0737-8
โทรสาร 0-2950-2134

ส่งเสริ ม ประสานงาน และดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปั ญหาทางสังคม
รวมทังส่
้ งต่อให้ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชนที่มอี านาจ
หน้ าที่ใน การจัดสวัสดิการตามกฎหมาย
ในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี

ที่
8

หน่ วยงาน
สานักงานการสงเคราะห์ และสวัสดิภาพสังคม
สานักพัฒนาสังคม
กรุ งเทพมหานคร
สานักพัฒนาสังคม กรุ งเทพมหานคร
4095/25-26 อาคาร3 ร.ร. ฝึ กอาชีพกรุ งเทพมหานคร
(ดินแดง2) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-2245-5165,0-2247-9450,02247-9453

9

ศูนย์ ปฏิบัตกิ ารป้องกันและแก้ ไขปั ญหาขอทาน
(รอการปรั บโครงสร้ างภายในกระทรวง พม.)
ศูนย์ส่งเสริ มและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
914 ถนนดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2456865
รวม

จานวน
ประมาณ
4-6คน
รอการ
ตัดสินใจ
ของ ผอ.
สานัก

2

41

หมายเหตุ
ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมัน่ คงในชีวิตของประชาชน
สร้ างความเป็ นธรรมและความเสมอภาคในการดารงชีวิต ส่งเสริ มคุ้มครอง
และพิทกั ษ์ สิทธิบุคคล พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริ มการมีส่วน
ร่ วมของภาคประชาคม ส่งเสริ มและพัฒนาสถาบันครอบครัว ตลอดจน
ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ปั ญหาและแนวทางการดาเนินงานด้ านการพัฒนา
สังคม

สารวจคนขอทาน เจรจาให้ ความรู้ จับกุม
ฟื น้ ฟูและพัฒนาคนขอทาน

กลุ่มสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ และสวัสดิการผู้สูงอายุ
ที่
1

2

หน่ วยงาน
ศูนย์ พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน
บางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้ า เขตภาษี เจริ ญ กทม.
10160
โทร. 02-4131141
ศูนย์ การพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
วาสนะเวศม์ ฯ
200/11 หมู่ 2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.
พระนครศรี อยุธยา 13260 โทร. 035-743277

ศูนย์ พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ปทุมธานี
9/1 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทร. 02-5771958
ี ่ งึ นนทบุรี
4 สถานคุ้มครองคนไร้ ท่ พ
78/12 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ ด
จ.นนทบุรี
โทร.02-5830044
ี ่ งึ หญิงธัญบุรี
5 สถานคุ้มครองคนไร้ ท่ พ
7 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทร.02-5771148
ี ่ งึ ทับกวาง
6 สถานคุ้มครองคนไร้ ท่ พ
204 หมู่ 9 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.
สระบุรี
โทร.036-273064
11 ศูนย์ บริ การผู้สูงอายุดนิ แดง
4641 ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
โทร.02-2468662
รวม
3

จานวน
4-5

หมายเหตุ

4-6

5

2

4

6

3

31

กลุ่มเป้าหมาย ทังผู
้ ้ สงู อายุ คนพิการ ผู้ป่วยฯ

กลุ่มแรงงาน
ที่
1

หน่ วยงาน
ศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จ.ปทุมธานี

จานวน
5

หมายเหตุ
นักศึกษาต้ องผ่าน วิชาการให้ การปรึกษา

97 หมู่ 3 ถ.รังสิต-ปทุมธานี
ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
2

โทร.02-5670847,02-5670777-8
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย) จ.ปทุมธานี

2

2/4 หมู่ 4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
3

โทร.02-5773826
ศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจาภาค
ตะวันออก จ.ระยอง

2

4

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

6

Homenet (Thailand)
677/6 ซ.ลาดพร้ าว 5/1 ถ.ลาดพร้ าว แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กทม.
5

โทร.02-5139242
บริ ษัท สยามกลการ จากัด

2

891/1 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม.
6

7

8

9

โทร.085-998-5777
สานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
35/4 หมู่ 1 ต.บ้ านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร.02-5670630-2

2

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ปทุมธานี
64 หมู่ 7 ต.สวนพริ กไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร.02-5675101-2
สานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ศาลากลางจังหวัด ชัน้ 1 อาคาร 7 ชัน้ ถ.สายเอเชีย อ.
พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา 13000
โทร. 035-213958

2

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
พระนครศรี อยุธยา
ศาลากลางจังหวัด ชัน้ 6 อาคาร 7 ชัน้ ถ.สายเอเชีย อ.
พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา 13000
โทร. 035-336547

2-3

นักศึกษาต้ องเรี ยนวิชาปั ญหาแรงงานและมาตรการทางกฏหมาย

3

การส่งเสริ มสวัสดิการผู้ใช้ แรงงานโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10 สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นครปฐม
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม (หลังใหม่) ชัน้ 4 หมู่ 6 ต.
ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034-300679

2

ที่

หน่ วยงาน

จานวน

11 กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พืน้ ที่ 2
จตุจักร
ชัน้ 7 สานังานเขตจตุจกั ร วิภาวดีรังสิต 34 ถ.วิภาวดี
รังสิต เขตจตุจกั ร กทม. 10900
12 กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พืน้ ที่ 6

หมายเหตุ

2

2-4

(ตลิ่งชัน)
อาคารสถาบันความปลอดภัยในการทางาน
22/3 ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทร.02-4485764
13 กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พืน้ ที่ 10
มีนบุรี
555/28-33 ชัน้ 3 หมู่ 13 ถ.สีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี
กทม. 10510 โทร. 02-5405198-9
14 มูลนิธิเครื อข่ ายส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน
(LPN)
25/17-18 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ถ.สหกรณ์

2

4

ต.บางหญ้ าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทร.034-434726
รวม

41

กลุ่มสังคมสงเคราะห์ ในกระบวนการยุตธิ รรม
กลุ่มการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว
กลุ่มสังคมสงเคราะห์ สุขภาพ 1 (สุขภาพจิต)
กลุ่มสังคมสงเคราะห์ สุขภาพ 2
กลุ่มการพัฒนาสังคมและชุมชน
กลุ่มสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ และสวัสดิการผู้สูงอายุ
กลุ่มการบริหารแรงงานและสวัสดิการ
รวมทัง้ สิน้

46 คน
52 คน
27 คน
70 คน
41 คน
31 คน
41 คน
308 คน
ข้ อมูล ณ 24 เมษายน 2558

