
สํานักงาน รายชื่อศูนย์ วันที่เปิดศูนย์ ประธานศูนย์ กรรมการศูนย์ หมายเลข ระดับของศูนย์

เลขที่ อาคาร ซอย/ถนน หมู่ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด โทรศัพท์ ระดับดี ดีมาก ดีเยี่ยม

ภาค 2

ชลบุรี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหัวกุญแจ 27 กย.50 167/5 1 คลองกั่ว บ้านบึง ชลบุรี นายประดับ  ยิ่งชล 18 081-9838922 ตําบล √

2. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแสนสุข 496 ถนนสุขุมวิท แสนสุข เมือง ชลบุรี นายนิติพัฒน์  รัศมีวิทิต 086-3389324 ตําบล √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเหมือง 9 4 เหมือง เมือง ชลบุรี นายพิจิตร  เชื้อดี 086-0831200 ตําบล √

จันทบุรี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ตําบลท่าช้าง 27/9/2553       - วัดศิริการ -  - ศิริการ ท่าช้าง เมือง จันทบุรี นางกนกจิตต์  ตุงใย 16 081-429-5661 หมู่บ้าน √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ชุมชนบ่อยที่ 6 24/7/2550 151/19  - ชุมชนย่อยที่ 6  - เทศบาลเมือง ตลาด เมือง จันทบุรี นายสุบิน  กิจจานนท์ 15 086-826-3591 หมู่บ้าน √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ตําบลวังใหม่ 3/06/3092 29 ที่ทําการองค์การบริหารส่วน ต.วังใหม่  - 3  - วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี นายทวี  ทวีธรรม 11 087-133-2285 ตําบล √

ระยอง 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านท้ายโขด 09 ธ.ค. 2547  - อาคารเอนกประสงค์ ท้ายโขด 4 บ้านท้ายโขด หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง นายสง่า  อิทธิพงษ์ 12 081-7009441 หมู่บ้าน  /

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอปลวกแดง 05 พ.ย. 2550  - อ.บ.ต.ปลวกแดง  -  -  - ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง นายสนิท  ไชยเสนาะ 15 089-0966177 อําเภอ  /

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอบ้านค่าย 27 มี.ค. 2551  ๒  - บางบุตร บ้านค่าย ระยอง นายน้อม  สนทรถนอม 15 081-3058765 อําเภอ  /

4. ศูนย์ยุติรรมชุมชนบ้านชากเล็ก 01 เม.ย. 2552  - อาคารเอนกประสงค์  - 5 บ้านชากเล็ก บางบุตร บ้านค่าย ระยอง นายอําไพ  พิทักษ์วงศ์ 8 081-9965010 หมู่บ้น  /

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลบ้านนา 14 ก.ย. 2553 379/1 เทศบาล ต.บ้านนา  - 8  - บ้านนา แกลง ระยอง นายมานะ แสงศิวะฤทธิ์ 16 087-1357025 ตําบล  /

ฉะเชิงเทรา 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสองคลอง  -  -  -  - 6  - สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา กํานันสมยศ   จันทร์เกษม 3 08-7540-2781

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอพนมสารคาม ๒๒ ก.ย. ๔๘ 1147/22  -  - 1  - พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา นายจรูญ     โพนคํา 15 08-9698-1617 √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับหมู่บ้าน (หนองอีโถน) ๒๗ มิ.ย. ๕๐  -  -  - 12  - เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ผู้ใหญ่ราษฎร์  นิวัตร 7 08-6013-0919 หมู่บ้น √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซอยลิเก ๒๘ ส.ค. ๕๐ 27  - พระยาศรีสุนทร  -  - หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา นายสํารวย     สาคร 7 08-5153-8535 หมู่บ้น √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเอวจระเข้ ๑๐ ม.ค. ๕๑ 8/1  -  - 11  - ท่าไข่ เมือง ฉะเชิงเทรา ผู้ใหญ่สมยศ    เปรมใจ 7 08-1648-1002 หมู่บ้น √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านอู่ตะเภา ๕ มิ.ย. ๕๑  -  -  - 1  - บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ผู้ใหญ่ประสิทธิ์  บริสุทธิ์พันธ์ 7 08-7061-1183 หมู่บ้น √

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนคลองจรเข้น้อย ๒๒ ก.ค. ๕๑  -  -  - 2  - เกาะไร่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา นายศุขเกษม    คงถาวร 7 08-1300-9593 ตําบล √

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านข้างวัดทด ๒๐ เม.ย. ๕๒  -  -  - 1  - หนองตีนนก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ผู้ใหญ่สุพจน์     จิตตะวิกุล 3 08-6070-0332 หมู่บ้น

9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านคลองสําโรง ๒๗ พ.ค. ๕๒  -  -  - 7  - บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา นายวิทยา        พิทักษ์มงคล 7 08-9543-7103 หมู่บ้น √

10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองแหน ๓๑ ส.ค. ๕๓ 104  -  - 13  - หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา กํานันกรีฑา       นพเกตุ 7 08-7600-5640 ตําบล √

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง

สมาคมการเกษตร จ.ระยอง สาขาบ้านค่าย

รายชื่อศูนย์ยุติธรรมชุมชน
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นครนายก
1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านดงแขวน พค.49

๖๗ ๕ เกาะหวาย  ปากพลี  นครนายก นายฉันท์    ขยันงาน

๑๓ ๐๓๗-๓๙๙๐๔๙ /

๐๘๖-๑๖๘๒๓๘๖

หมู่บ้าน

√

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนพิกุลออก สค.52

 ๑๖/๑  ๗ พิกุลออก    บ้านนา นครนายก

นายบุญยัง  รอดประเสริฐ  ๑๖ ๐๓๗-๓๘๑๔๔๖ /

๐๘๙-๙๐๓๕๔๙๓ หมู่บ้น √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอองครักษ์ พย.52 ๔๓๐/๑๐    ตลาดสด

องครักษ์  

โอเคพลาซ่า

องครักษ์   องครักษ์ นครนายก พลตรีพงษ์ศักดิ์  วงษ์สวรรค์ ๑๗ ๐๓๗-

๓๙๑๑๓๑,๐๘๑-

๕๗๐๑๑๘๘ /๐๘๑-

๖๒๙๖๑๔๖

อําเภอ √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสาริกา ธค.52   ๕๐/๑ ๙ สาริกา    เมือง นครนายก นางอัมพร     จันทบาล ๑๓ ๐๘๑-๙๔๐๒๖๑๒ ตําบล √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเมืองนครนายก ธค.53
สถานีขนส่งจังหวัดนครนายก   

เมือง นครนายก นายสมเดช  พันธุ์ศิริ ๑๖ ๐๘๑-๗๑๕๑๗๕๑ อําเภอ √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองแสง 17 มค.54 เลขที่  ๑๐ ๒ หนองแสง    เมือง นครนายก นายมนตรี     สิทธินานนท์ ๒๓ ๐๓๗-๓๙๘๓๒๒ /๐๘๑-๔๕๔๕๐๓๒ ตําบล √

ปราจีนบุรี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดงบัง 8-ก.ย.-49 อบต.ดงบัง 1 ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี  - 7  -

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางแตน 5-ก.ค.-50 ที่ทําการ อบต.บางแตน 2 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี  - 7  -

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองโพรง พ.ค.2552 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี  -  -

กบินทร์บุรี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลลาดตะเคียน 14 ก.ย. 49 สถ.สระบัว 5 สถ.สระบัว ลาดตะตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี นายบุญยืน  อยู่เมือง ๒๖ ๐๘๑-๕๒๓๖๓๒๕ ตําบล

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองกี่ ๑๐ ก.ย. ๕๐ ศูนย์ประสานงานตําบลหนองกี่ 10 บ้านโคก หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี นายฉัตรชัย  แนวสุข ๒๐ ๐๘๙-๙๓๙๓๑๒๓ ตําบล √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ่อทอง ๑๖ ก.ย. ๕๓ อบต.บ่อทอง 5 บ่อทอง บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี นายประภาส  รักศรี ๑๗ ๐๘๖-๑๓๙๒๓๕๔ ตําบล √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบุพราหมณ์ 26 ส.ค. 54 สถานีอานามัยบุพราหมณ์ 1 ทับลาน บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี นายธัญญา แสงสวรรค์ ๒๓ 086-1392354 ตําบล √

ตราด 1. ศูนย์ยุติธรรมตําบลหนองคันทรง 7 กันยายน 2549 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคันทรง - 1 หนองคันทรง เมือง ตราด นายพิบูลย์ วิจิตรสมบัติ 26 089-2474699 ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมตําบลอ่าวใหญ่ 13 ตุลาคม 2549 อาคารเอนกประสงค์ตําบลอ่าวใหญ่ - 1 อ่าวใหญ่ เมือง ตราด นายไพโรจน์ จินดาวงษ์ 22 081-9400064 ตําบล √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแหลมกลัด 20-มี.ค.-55 องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมกลัด แหลมกลัด เมือง ตราด นายไพรวัลย์ สิอิ้น 20 ตําบล √

สระแก้ว 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านขอนขว้าง 25/9/2549 ศาลากลางหมู่บ้าน 2 บ้านขอนขว้าง เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว นายสําราญ ศิลากฤษ์ 13 084-7687286 หมู่บ้าน √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเนินไฮ 5/1/2550 ห้องแนะแนวร.ร.บ้านหนองเตียน 13 ท่าแยก เมือง สระแก้ว นายนพดล ภักดี 29 089-5380871 หมู่บ้าน √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเมืองไผ่ 9/5/2550 151 1 บ้านเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ อรัญประเทศ สระแก้ว นายสมนึก ทะศร 18 086-1530707 หมู่บ้าน √

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง
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4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านตําบลโคกสูง 9/9/2553 101 ศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย อ. โคก

สูง

8 โคกสูง โคกสูง โคกสูง สระแก้ว นายวิเชียร บุญอุดม 30 081-2540860 ตําบล √

                            หมายเหตุ  ข้อมูลเปลี่ยนแปลงตาม ว.12 ลงวันที่ 2  มีนาคม  2555

ข้อมูล  ณ  วันที่  4  เมษายน   2555

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง


