
นายคศิษฐศักด์ิ    ศาสตรสาระ

ประธานกรรมการเครือขายฯ

หนวยงาน เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จ. นครปฐม

ที่อยู บานเลขที่ 18/37  ต. ลําพยา  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000

โทรศัพท 034-244015 / 034-252041/ 034-243842/08-9888-9285

พล.ต.สุทัศน   อยูนาน

รองประธานกรรมการเครือขายฯ

หนวยงาน สภาผูสูงอายุ จ. อางทอง และเครือขายกองทุนหมูบาน

ที่อยู บานเลขที่ 40/2 หมู 5 ต.ไผจําศีล อ. วิเศษชัยชาญ จ. อางทอง 14110

โทรศัพท 08-9775-6871   02-9249546

นายสมศักด์ิ   เกิดขํา

รองประธานกรรมการเครือขายฯ

หนวยงาน เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จ. สมุทรปราการ

ที่อยู บานเลขที่ 169  หมูท่ี 1  ต.แพรกชาใหม  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10280

โทรศัพท 08-1901-7773    02-3853546

นางวิไลรัตน  แดงไพโรจน

เลขานุการกรรมเครือขายฯ

หนวยงาน เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จ. ปทุมธานี

ที่อยู บานเลขที่ 35 หมูท่ี 3  ถนนปทุมธานี-กรุงเทพ ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท 02-5813681   08-19327260

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมภาคประชาชนในระดับภูมิภาค พ.ศ.2550

กรรมการเครือขายภาคกลาง



ลําดับ รูป ช่ือ - สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ที่อยู โทรศัพท

1

นายวันชาติ  บุญเกา
(ผูชวยเลขานุการ

กรรมการเครือขายฯ)

ประธาน/กองทุน
หมูบานและชุมชน
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

บานเลขที่ 1/872  หมูท่ี 14 
 ต.บางวัว  อ.บางปะกง  จ.

ฉะเชิงเทรา
08-1684-1742

2 นายปฐม  เมาฬี

ประธาน/
คณะกรรมการ
เครือขายกองทุน

หมูบาน จ.นครนายก

บานเลขที่ 56  หมูท่ี  6   ต.
หนองแสง   อ.ปากพลี  จ.

นครนายก  26130
08-1901-7241

3 นายทักษิณ   ศรีอวมปู

เลขานุการ/กองทุน
หมูบาน และชุมชน

เมือง 
จ.นครปฐม

บานเลขที่ 33  หมูท่ี  15  
ต.บางระกํา    อ.บางเลน  

จ.นครปฐม  73130
08-6226-0225

4 น.อ. วีระพล   บุญเลิศ
ประธาน/กองทุน
หมูบานและชุมชน
เมืองจังหวัดสิงหบุรี

บานเลขที่ 7 ถ.ศรีสาคร ต.
บางพุทรา   อ.เมือง  
จ.สิงหบุรี  16000

08-1806-5754

5 นางเพลินพิศ   ช. บุญเลิศ
กรรมการ/กองทุน
หมูบานและชุมชน
เมืองจังหวัดสิงหบุรี

บานเลขที่ 7 ถ.ศรีสาคร ต.
บางพุทรา   อ.เมือง  
จ.สิงหบุรี  16001

036-512127

6 นางสาวสุธิดา   แสงเพชร

ผูประสานงาน/เครือขาย
การพัฒนาและประชา

สังคม
จ.เพชรบุรี-ภาคตะวันตก

บานเลขที่ 46  หมูท่ี  2  ต.
ธงชัย  อ.เมือง  
จ.เพชรบุรี  76000

08-1986-1967
032-427702

7 นายสนอง  แจงเวช

นายทะเบียน/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 
จ.สมุทรปราการ

บานเลขที่ 436  หมูท่ี  1  ต.
 บางปูใหม
อ. เมือง  

จ. สมุทรปราการ

02-3231534

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมภาคประชาชนในระดับภูมิภาค พ.ศ.2550

สมาชิกเครือขายภาคกลาง



ลําดับ รูป ช่ือ - สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ที่อยู โทรศัพท

8 นายกษิภัท  วงษสังข

ผูชวยประชาสัมพันธ/
เครือขายกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง 
จ.สมุทรปราการ

บานเลขที่ 56/218 หมูท่ี 1
ต.บางเมืองใหม  อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ 10270

08-6784-5078
02-3847815

9 นายเสนาะ   ยาดี
ประธาน/กองทุน
หมูบานและชุมชน

เมือง

บานเลขที่ 99/6 หมูท่ี 4  ต.
ทานบานใหม อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10820

02-3828010
08-9047-3764

10 นายเฉลิมศรี   เหมะ

ผูชวยเหรัญญิก/
กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 
จ.สมุทรปราการ

บานเลขที่ 584/35 
หมูท่ี 2 ต. เทพารักษ 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10270

08-1931-4889

11 จ.ส.อ.สังข   อุตเจริญ ประธานประชาคม
บานเลขที่ 108 หมูท่ี 1 
ต. ปาตาล  อ.เมือง 
จ.ลพบุรี 15000

036-612717
08-6611-8442

12 นายพันธุศักด์ิ   นอยโคตร
รองประธาน

ประชาคมหมูท่ี 2

บานเลขที่ 5 หมูท่ี 2 
ต.ปาตาล อ.เมือง  
จ.ลพบุรี  15000

08-7023-1720

13 นายบุญโฮม   อินทรทอง

รองประธาน/
เครือขายกองทุน
หมูบานและชุมชน
เมือง จ.นนทบุรี

บานเลขที่ 148/14  
หมูท่ี 2 ต.ปากเกร็ด 

อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 
11120

02-5842889
08-1251-2062

14 นายสมคิด   ประสิทธิ์ศาสตร

ผูชวยเหรัญญิก/
เครือขายกองทุน
หมูบานและชุมชน
เมือง จ.นนทบุรี

บานเลขที่ 88/446 
หมูท่ี 2 ต.ละหาร

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
11110

08-9775-6871
02-9249546

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมภาคประชาชนในระดับภูมิภาค พ.ศ.2550
สมาชิกเครือขายภาคกลาง



ลําดับ รูป ช่ือ - สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ที่อยู โทรศัพท

15 นายเกษม   ศรีพุก

ประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 
จ.กาญจนบุรี

บานเลขที่ 177 หมูท่ี 2 ต.
ทามะขาม

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
08-9258-0071

16 นายณัฎฐนันท สุรภาอรรถวิชญ

ประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 
จ.เพชรบุรี

บานเลขที่133 หมูท่ี 1
 ต.หาดเจาสําราญ  

อ.เมือง จ.เพชรบุรี  76100
08-1943-6224

17 พันโทสาย   สุดตา

ประธาน/ศูนย
ประสานงานเครือขาย
กองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง จ.ราชบุรี

บานเลขที่ 60/2 หมูท่ี 9 ต.
ดอนตะโก

อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
08-1007-0461

18 นางฉวีวรรณ   โรจนะ
ประธาน/กพสอ. 

หนองแค
จ.สระบุรี

บานเลขที่ 79 หมูท่ี 7 
ต.โคกตูม

อ.หนองแค จ.สระบุรี 
18250

08-1853-9494

19 นางจําปา   สระสงคราม
องคกรสตรี 
จ.สระบุรี

บานเลขที่ 17 หมูท่ี 5 
ต.โพนทอง

อ.หนองแค จ.สระบุรี 
18250

08-1715-6051
036-291093

20 นางสาวเปรมใจ   ชีพพยัคฆ
กรรมการ/กองทุน

หมูบาน
จ.สระบุรี

บานเลขที่  3  หมูท่ี 6 
ต.โพนทอง

อ.หนองแค จ.สระบุรี  
18250

08-6119-0363

21 นางวงศเดือน   พาที

นักพัฒนาชุมชน 6/
สํานักงานพัฒนาชุมชน

อ.หนองแค 
จ.สระบุรี

บานเลขที่ 65/17 
ต.หนองแค

อ.หนองแค จ.สระบุรี 
18140

08-9033-9755

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมภาคประชาชนในระดับภูมิภาค พ.ศ.2550

สมาชิกเครือขายภาคกลาง



ลําดับ รูป ช่ือ - สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ที่อยู โทรศัพท

22 นายสุรินทร   งามสุด
ประธาน/คณะกรรมการ
เครือขายกองทุนหมูบาน

จ.ประจวบคีรีขันธ

บานเลขที่ 162/1 หมูท่ี 1 
ต.ดอนยายหนู อ. กระบี่ 
จ.ประจวบคีรีขันธ  77150

08-9588-3439

23 พ.ท.ชัยยงค   เวงสูงเนิน
ประธาน/กองทุน
หมูบานและชุมชน
เมือง จ.ลพบุรี

บานเลขที่ 31/3 หมูท่ี 2 ต.
ปาตาล  อ.เมือง 
จ.ลพบุรี 15000

08-1853-3511

24 นายวิชิต   เฮงซ้ิม ประธาน
บานเลขที่ 43 หมูท่ี 2 
ต.ชัยมงคล  อ.เมือง 
จ. สมุทรสาคร  74000

08-1494-9443
034-839400

25 นางระเบียบ  นาคทิพย
ประธาน/เครือขาย 

OTOP จ.ชลบุรี

บานเลขที่  20  หมูท่ี  2  ต.
นามะตูม  อ.พนัสนิคม  จ.

ชลบุรี  20140

26 นางสมพร  ถิ่นทวี
ประธาน/ศูนย

ประสานงานองคกร
ชุมชน ต.หนองเหียง

บานเลขที่ 95  หมูท่ี 14 ต.
หนองเหียง  อ.พนัสนิคม  

จ.ชลบุรี  20140

27 นายไววิทย   หวานเสนาะ
ประธาน/วิทยุชุมชน

คนเมืองตราด

บานเลขที่  9/4   หมูท่ี 1  
ต.วังกระแจะ  อ.เมืองตราด

  จ.ตราด  23000
08-1576-7613

28 นายศุภรัตน  มวญนรา
ประธาน/กองทุน
หมูบานและชุมชน
เมือง จ.ตราด

บานเลขที่ 58  หมูท่ี 5  ต.
อาวใหญ  อ.เมืองตราด จ.

ตราด   23000
08-9543-6427

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมภาคประชาชนในระดับภูมิภาค พ.ศ.2550

สมาชิกเครือขายภาคกลาง



ลําดับ รูป ช่ือ - สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ที่อยู โทรศัพท

29 นายอาทิตย   บุญอากาศ
ประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง จ.จันทบุรี

บานเลขที่  19/2  หมูท่ี 2  
ต.แสลง  อ.เมืองจันทบุรี  

จ.จันทบุรี  22000

0-3945-3121
0-3945-3205

08-1590-5082

30 นายศักด์ิชัย   จตุรพรเพ่ิม
เลขานุการ/เครือขาย
ตําบลบานสิงห

เลขที่ 93 หมูท่ี 4 
ต.บานสิงห อ.โพธาราม จ.

ราชบุรี  70120
08-7000-8221

31 นางสาววันเพ็ญ   ศิริจันทร
บานเลขที่ 140 หมูท่ี 4   ต.
วังกพง  อ.ปรานบุรี  จ.
ประจวบคีรีขันธ  77120

32 นายวิเชียร   สายสวรรค

ประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 
จ.ชัยนาท

บานเลขที่ 199/1  หมูท่ี 4 
ต.บางหลวง  อ.สรรพยา  

จ.ชัยนาท  17150
08-1036-8601

33 นายชําเรือง   เพชรรัตน

รองประธาน/
เครือขายกองทุน
หมูบานและชุมชน
เมือง จ.ชัยนาท

บานเลขที่ 328/14  
ถ. ชัยณรงค ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.ชัยนาท  17000

0-5641-2690

34 นายบุญศรี   จันทรชัย

ประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง จ.
ปราจีนบุรี

บานเลขที่ 174  หมูท่ี 10 
ต.ดงขี้เหล็ก  อ.เมือง  จ.
ปราจีนบุรี  25000

-

35 พล.ต.อรรถกฤต  เอี่ยมผอง

รองประธาน/
เครือขายกองทุน
หมูบานและชุมชน
เมือง จ.ปราจีนบุรี

บานเลขที่ 29 หมูท่ี 5 
ต.บางกระเบา  อ.บานสราง

  จ.ปราจีนบุรี  25150

08-9691-5043
0-2531-0168

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมภาคประชาชนในระดับภูมิภาค พ.ศ.2550

สมาชิกเครือขายภาคกลาง



ลําดับ รูป ช่ือ - สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ที่อยู โทรศัพท

36 นางน้ําวุน   หล่ําสาย -
บานเลขที่  56  หมูท่ี  3  ต.
บานขวาง  อ.มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา  13150

08-1851-7911

37 นายธวัช   สุดศรี ประชาคมอยุธยา

บานเลขที่ 9 หมูท่ี 1
ต.สามบัณฑิต  อ.อุทัย  
จ.พระนครศรีอยุธยา  

13210

08-5181-0874

38 นายสงัด   เหลาประทุม

ประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 
จ.สมุทรสงคราม

บานเลขที่  65  ต.อัมพวา  
อ.อัมพวา  

จ.สมุทรสงคราม  75110
08-1857-2119

39 นางพิมพร   สุขภูติ

รองประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 
จ.สมุทรสงคราม

บานเลขที่  55/6  
ต.แมกลอง  อ.เมือง  

จ.สมุทรสงคราม  75000

08-1571-4701
0-3477-0007
0-3477-0212

40 นายสวาง   แกวโกมล

ประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง จ.
สระแกว

บานเลขที่  188  หมูท่ี 9  
ต.ฟากหวย  อ.อรัญ

ประเทศ  จ.สระแกว  27120
08-9508-6527

41 นายวิชัย   มงคลยง

รองประธาน/
เครือขายกองทุน
หมูบานและชุมชน
เมือง จ.สระแกว

บานเลขที่  9  หมูท่ี  9  ต.
เบญจขร  อ.คลองหาด  จ.

สระแกว   27260
08-9505-5488

42 นายปญญา   เสือสกุล

ประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 
จ.สุพรรณบุรี

บานเลขที่  14/1  หมูท่ี  2  
ต.โพธิ์พระยา  อ.เมือง  จ.

สุพรรณบุรี  72000
08-1857-7407

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมภาคประชาชนในระดับภูมิภาค พ.ศ.2550
สมาชิกเครือขายภาคกลาง



ลําดับ รูป ช่ือ - สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ที่อยู โทรศัพท

43 นายมานุษย   กลิ่นน้ําหอม

รองประธาน/
เครือขายกองทุน
หมูบานและชุมชน
เมือง จ.สุพรรณบุรี

บานเลขที่  44  หมูท่ี  1  ต.
ยางนอน  อ.เดิมบางนาง
บวช  จ.สุพรรณบุรี  72120

08-5193-0838

44 นายปรีชา  หอมหวล

ประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 
จ.อางทอง

บานเลขที่  180/1  
หมูท่ี  1  ต.ไผดําพัฒนา  อ.

วิเศษชัยชาญ  
จ.อางทอง  14110

08-7071-0315

45 นายวิเชียร   วาสิกานนท

รองประธาน/
เครือขายกองทุน
หมูบานและชุมชน
เมือง จ.อางทอง

บานเลขที่  32  หมูท่ี  4  ต.
ไชยภูมิ  อ.ไชโย  
จ.อางทอง  14140

08-1448-1746

46 วาที่ ร.ต. ปานเทพ    ดีเนตร

เลขานุการ/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง จ. 
ปทุมธานี

บานเลขที่  58/24  ถ. 
พหลโยธิน  ต. 

ประชาธิปตย  อ. ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี  12130

0-2533-8470
08-1875-1919

47 นายสมศักด์ิ  เครือวัลย

ประธาน/กลุม
ปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนเพื่อการสงออก
 ต. สองสลึง

บานเลขที่ 322/1 หมูท่ี 8
ต.สองสลึง อ.แกลง
จ. ระยอง 21110

038-632281
08-1982-2404

48 น.ท.ประดิษฐ  จําเนียรพล
เครือขายกองทุน
หมูบานและชุมชน
เมือง จ.ระยอง

บานเลขที่ 1/3  หมูท่ี 3  ต.
นาตาขวัญ  อ.เมือง  จ.

ระยอง  21000

0-3889-0445
08-1431-8176

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมภาคประชาชนในระดับภูมิภาค พ.ศ.2550
สมาชิกเครือขายภาคกลาง


