
นายเริ่ม   เพชรศรี
ประธานกรรมการเครือขายฯ

หนวยงาน เครือขายกองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง จ.พัทลุง
ท่ีอยู บานเลขท่ี  294/1  ชุมชนบานนางลาด  ต.คูหาสวรรค  อ.เมืองพัทลุง  จ.พัทลุง  93000

โทรศัพท 08-1738-5112

นายสุรินทร   ขุนฑวุฒิ
รองประธานกรรมการเครือขายฯ

หนวยงาน เครือขายกองทุนหมูบาน จ.ชุมพร
ท่ีอยู บานเลขท่ี 16 ซอย 1  ถ.เอเชีย 41  ต.ขันเงิน  อ. หลังสวน  จ.ชุมพร  86110

โทรศัพท 08-1737-8178

นายสาโรจน   ผิวพรรณ
รองประธานกรรมการเครือขายฯ

หนวยงาน เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จ.นราธิวาส
ท่ีอยู บานเลขท่ี 52  หมูท่ี 3  ต.พรอน  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส  96110

โทรศัพท 08-1099-7813

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมภาคประชาชนในระดับภูมิภาค พ.ศ.2550

กรรมการเครือขายภาคใต



ลําดับ รูป ช่ือ - สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท

1 นายวิรัช   สีหมุน
นายทะเบียน/

เครือขายกองทุน
หมูบาน จ.กระบ่ี

บานเลขท่ี 139/7  
หมูท่ี 4 ต.ไสไทย

อ.เมือง  จ.กระบ่ี  81000
08-1751-0552

2 นายปฐมพงษ   อสุนี ณ อยุธยา

นายทะเบียน/
เครือขายกองทุน
หมูบาน จ.ภูเก็ต

บานเลขท่ี 92/6 หมูท่ี 5 ต.
เทพกระษัตรี

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
08-1538-5382

3 นายสมบัติ  แกวสองเมือง

ประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง
จ.สงขลา

บานเลขท่ี 30/7 ซอย 3 
ถ.หนาสถานี

ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 90110

08-9734-3536
074-424944
074-257498

4 นายสําราญ   ทรรพคช

ประธาน/กองทุน
หมูบานหนองคุก และ
สถาบันการเงินชุมชน

ควนสุบรรณ

บานเลขท่ี 25/1 หมูท่ี 2 
ต.ควนสุบรรณ
อ.บานนาสาร 

จ.สุราษฏรธานี 84120

077-263125
08-1747-0268

5 นายกูเอน   มาตานุกูล

ประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 
จ. ยะลา

บานเลขท่ี 97/1 หมูท่ี 6 
ต.บุดี อ.เมือง
จ.ยะลา  95000

08-0965-5859

6 นายสมชาย  นรเศรษฐพงศ

นายทะเบียน/ศูนย
ประสานงานองคกร
ชุมชนและเครือขาย
กองทุนหมูบาน

บานเลขท่ี 178/1 หมูท่ี 1 
ต.มะกอกเหนือ 

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
93150

08-9369-3482
08-9596-3482

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมภาคประชาชนในระดับภูมิภาค พ.ศ.2550
สมาชิกเครือขายภาคใต



ลําดับ รูป ช่ือ - สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท

7 นางดารา   เกาะทอง

ผูตรวจสอบบัญชีอําเภอ
 ผูชวยเหรัญญิกจังหวัด/

เครือขายกองทุน
หมูบานฯ

บานเลขท่ี 515 หมูท่ี 1 ต.
มะกอกเหนือ

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
931150

08-6296-7752

8 นายวิรุณ   สุขนวล
ประธาน/สภา

ธนาคารหมูบาน 
จ.พัทลุง

บานเลขท่ี  64 หมูท่ี 2 ต.
ควนขนุน

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
93110

08-1285-5089

9 นายประเสริฐ  ตุดเกื้อ
กรรมการ/สภา
ธนาคารหมูบาน 

จ.พัทลุง

บานเลขท่ี 62 หมูท่ี 2 ต.
ควนขนุน

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
93110

08-991-8049

10 นายประสิทธ์ิ   ตุดเกื้อ
กรรมการ/สภา
ธนาคารหมูบาน 

จ.พัทลุง

บานเลขท่ี 62 หมูท่ี 2 ต.
ควนขนุน

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
93110

08-9991-8049

11 นายเกษียร   กลอมเอ่ียม
ประธาน/เครือขาย

กองทุนหมูบาน จ.ตรัง

บานเลขท่ี 4/10 ถ.หนา
คาย  ต.กันตัง  อ.กันตัง  

จ.ตรัง  92110

0-7525-1619
08-1894-8681

12 นายกอพงศ  จิตพรหม
ประธาน/กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตปุยนํ้าหมัก
ชีวภาพ บานหินใหญ

บานเลขท่ี 217/3  หมูท่ี 6
 ต.จ.ป.ร.  อ.กระบุรี  จ.

ระนอง
08-4842-9740

13 นายเดชชัย   ศรีฟา
ประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบาน จ.

ระนอง

บานเลขท่ี 86/2  หมูท่ี 6 
ต.จ.ป.ร.  อ.กระบุรี  จ.

ระนอง
08-9594-9706

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมภาคประชาชนในระดับภูมิภาค พ.ศ.2550

สมาชิกเครือขายภาคใต



ลําดับ รูป ช่ือ - สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท

14 นายรอมือลี   บือราเฮง
ผูนําอาสาพัฒนา

ชุมชน/พัฒนาชุมชน 
อ.จะแนะ นราธิวาส

บานเลขท่ี 30  หมูท่ี 8   
ต.จะแนะ  อ.จะแนะ  จ.

นราธิวาส  96220
08-1189-4861

15 นายภิญโญ   ฤทธิชัย
รองประธาน/

เครือขายกองทุน
หมูบาน จ.ชุมพร

บานเลขท่ี 104/40 
หมูท่ี 6 ต.ทุงตะไคร  อ.
ทุงตะโก  จ.ชุมพร  86220

08-1968-3541

16 นายสบาย   ไสยรินทร

ประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 
จ.สุราษฎรธานี

บานเลขท่ี  2  หมูท่ี 2  ต.
ขุนทะเล  อ.เมือง  

จ.สุราษฎรธานี  84100
08-9474-3347

17 นายโรจน   แสงฤดู

รองประธาน/เครือขาย

กองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองภาคใต 

จ.สงขลา

บานเลขท่ี  30/1  หมูท่ี 5 
 ต.สนามชัย  อ.สทิงพระ 

จ.สงขลา  90190

08-7296-8396
0-7448-6293

18 นายเซะ   ซาเมาะ

รองประธาน/
เครือขายกองทุน
หมูบานและชุมชน

เมือง จ.ยะลา

บานเลขท่ี  156/1  
หมูท่ี 6  ต.อาซอง  

อ. รามัน  จ.ยะลา  95140
08-6294-6769

19 นายจรูญ   คําวิเศษณ

ประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 
จ.ภูเก็ต

บานเลขท่ี 134  หมูท่ี 6  
ต. ศรีสุนทร อ.ถลาง  จ.

ภูเก็ต  83110
08-6682-1318

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมภาคประชาชนในระดับภูมิภาค พ.ศ.2550

สมาชิกเครือขายภาคใต



ลําดับ รูป ช่ือ - สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท

20 นายสมพงศ   ออนทอง
ประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองจ.ปตตานี

บานเลขท่ี 18  หมูท่ี 4  ต.
ทุงพลา  อ.โคกโพธิ์ จ.

ปตตานี  94180
08-9654-8988

21 นายเกษม   ยาแลกา

รองประธาน/
เครือขายกองทุน
หมูบานและชุมชน
เมือง จ.ปตตานี

บานเลขท่ี  55/2  หมูท่ี 2 
 ต.มะนังยง  อ.ยะหริ่ง  จ.

ปตตานี  94150
08-1368-9177

22 นายวิรวิศว   สามารถ

ประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง จ.
นครศรีธรรมราช

บานเลขท่ี 226  หมูท่ี 10 
 ต.ทาศาลา  อ.ทาศาลา  
จ.นครศรีธรรมราช  

80160

08-1326-8344

23 นายสมศักดิ์   สาริกา
ประธาน/เครือขาย
กิ่งอําเภอนบพิตํา

บานเลขท่ี 61/9  หมูท่ี 3  
ต.กะหรอ กิ่งอ.นบพิตํา 
จ.นครศรีธรรมราช  

80160

08-1082-4534

24 ดต.สันต   รอดสุด
ประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง จ.พังงา

บานเลขท่ี  58  
ซ.ทุงเจดีย  ต.ทายชาง  อ.
เมือง  จ.พังงา  82000

08-9898-7481

25 นายยาหมาด   เจะงะ
ประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง จ.สตูล

บานเลขท่ี  16  หมูท่ี 1  
ต.ควนขัน  อ.เมืองสตูล  

จ.สตูล  91000
08-3196-9496

26 นายประภาส   กาเยาว -
บานเลขท่ี 41  หมูท่ี 1   ต.
 คลองพน  อ.คลองทอม  

จ.กระบ่ี  81170
08-9164-8349

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมภาคประชาชนในระดับภูมิภาค พ.ศ.2550
สมาชิกเครือขายภาคใต



ลําดับ รูป ช่ือ - สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท

27 นายมะรีเปง   หะยีแวหะมะ -
บานลขท่ี 114  หมูท่ี 6  ต.
 จะแนะ  อ. จะแนะ  จ. 
นราธิวาส  96220

08-5629-0956

28 นายอวน   นิดคง
ประธาน/เครือขาย
กองทุนหมูบาน
อําเภอรัษฎา

บานเลขท่ี 106/1 หมูท่ี 3 
 ต. ควนเมา  อ.รัษฎา  จ.

ตรัง  92160
08-5982-5033

29 นายกอนี   เหตุชูนุย - บานเลขท่ี  110  หมูท่ี 6 08-1326-8344

30 นายลอง   คงไฝ -
บานเลขท่ี 47 หมูท่ี 1  ต.
ทาเรือ  อ. ทาแพ  จ. สตูล 

 91150
08-9977-8293

31 นายวิวัฒน   วสันต -
บานเลขท่ี 9/9 หมูท่ี 2  ต.
 ลําภี  อ. ทายเหมือง  จ. 

พังงา82120
08-1893-7587

32 นายประมวล  อักษรสวัสดิ์
เลขานุการ/เครือขาย
กองทุนหมูบาน
อําเภอรัษฎา

บานเลขท่ี 187 หมูท่ี 15  
ต. ควนเมา  อ. รัษฎา  จ.

ตรัง  92160
08-3196-9496

33 นายโชคชัย   แกวแสน นายทะเบียน

บานเลขท่ี  11/1  หมูท่ี 3 
 ต. คลองเส  อ. ถ้ําพรรณ
รา จ. นครศรีธรรมราช  

80260

08-9868-8424

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมภาคประชาชนในระดับภูมิภาค พ.ศ.2550
สมาชิกเครือขายภาคใต



ลําดับ รูป ช่ือ - สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท

34 นายจิระศักดิ์   พรหมรักษ ผูชวยนายทะเบียน

บานเลขท่ี 15  หมูท่ี 2  ต.
 ชางกลาง  อ. ชางกลาง  
จ. นครศรีธรรมราช  

80250

08-1787-2121

35 นายสุเมธชัย   คงฉิม ผูชวยเลขานุการ
บานเลขท่ี 83/2  หมูท่ี 7  
ต. ควนมะพราว  อ. เมือง 

 จ. พัทลุง  93000
08-1959-8344

36 นายกําธร   ขันธรรม
กรรมการ/เครือขาย
กองทุนหมูบานและ
ชุมเมือง จ.พังงา

บานเลขท่ี 38/1  หมูท่ี  3 
 ต. ตากแดด  อ. เมือง  จ.

พังงา  82000
08-1958-3302

37 นางสาวจิราภรณ  คลายทุกข
บานเลขท่ี 122/1  หมูท่ี 6 

 ต. คลองพน  อ. คลอง
ทอม  จ. กระบ่ี  81170

08-4844-9063

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมภาคประชาชนในระดับภูมิภาค พ.ศ.2550
สมาชิกเครือขายภาคใต


