
สํานักงาน รายชื่อศูนย์ วันที่เปิดศูนย์ ประธานศูนย์ กรรมการศูนย์ หมายเลข ระดับของศูนย์

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

ภาค 1

นนทบุรี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนชุมชนสัมพันธ์ -/-/2548 ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 15

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางกร่าง 16 ธ.ค.2549  54/11 ศูนย์การเรียนรู้วิทยุชุมชนชาวนนท์คนของแผ่นดิน  บางกรวย-ไทรน้อย บางกร่าง บางกรวย นนทบุรี 20

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางตะไนย 16 ก.ย.2549  18/3 อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  บางตะไตย ปากเกร็ด นนทบุรี 25

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางรักพัฒนา -/4/2551 2/175 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี -

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองบางกรวย -/2553 บางกรวย นนทบุรี

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบางศรีเมือง(เดิม) 27 ต.ค.2549 109/9 ท่าน้ํานนท์ บางศรีเมือง เมือง นนทบุรี 20

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนรัตนาธิเบศร์ พ.ค.2552 หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ บางรักพัมนา บางบัวทอง นนทบุรี

สมุทรปราการ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนด่านสําโรง  ๑๓/๘/๔๙ ๗๗๗ ๗ สําโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ นางศิริวดี  ภัทรภูวดล ๒๑  ๐๘๑-๘๔๒๘๗๗๓ หมู่บ้าน √

พระนครศรีอยุธยา 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนคลองตะเคียน 2-พ.ย.-50 มัสยิดกฎีช่อฟ้า 4 คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา นายฮาซัน ฮานาฟี 20 089-4052601 ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสําเภาล่ม 28 กค 51 อบต.สําเภาล่ม สําเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา นายอํานวย  บุญมี 16 084-6481230 ตําบล √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านป้อม 15 ตค.52 วัดท่าการ้อง บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ หาเรือนทรง 15 084-7127779  - √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านพลับ 28 กย.2552 อบต.บ้านพลับ บ้านพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา นายกําพล เสือจําศิล 15 081-9452867  -

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่าช้าง 24 กย.2552 เทศบาบลตําบลท่าช้าง อรัญญิก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา นายสําเริง แช่มโสภา 29 084-1276250  - √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเลน 28 กย.2552 เทศบาลตําบลบ้านเลน บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา นายประกอบ ต่อสกุล 23 089-7676624  - √

ลพบุรี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโก่งธนู 25 ก.ย.2549 4 อบต.โก่งธนู 4 โก่งธนู เมือง ลพบุรี นายมนตรี ธรรมรักขิโต 18 081-3654642 ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลขอน

สมบูรณ์

4 ก.ย.2549 49/1
อบต.ซอนสมบูรณ์

ตําบลซอน

สมบูรณ์

หนองม่วง ลพบุรี

นายทองใบ เครือคํา

21

082-2392453 ตําบล

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดงมะรุม 5 ก.ย.2549 3 ดงมะรุม โคกสําโรง ลพบุรี นายอํานาจ เกตุสําราญ 30  - ตําบล

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตะลุง 25 ก.ย.2549 10 ตะลุง เมือง ลพบุรี นางเจริญขวัญ เปียศิริ 17  - ตําบล

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลถนนใหญ่ มิ.ย.2552 ถนนใหญ่ เมือง ลพบุรี พ.ท.บริบูรณ์ ชั่งใจ 12 036-427110 ตําบล

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าโขลง พ.ค.2553 อบต.โขลง 1 ท่าโขลง เมือง ลพบุรี นายสมนึก รัตนจันทร์ 8  - ตําบล

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลทุ่งท่าช้าง 21 ก.ค.2549 89/1 1 ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี

นายจรูญศักดิ์ หรุ่นเลิศ

16

036-647260 ตําบล

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านทราย มิ.ย.2552 วัดบ้านทราย บ้านทราย บ้านทราย บ้านใหม่ ลพบุรี นายประมาณ จานเงิน 25 086-1350155 ตําบล

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง

รายชื่อศูนย์ยุติธรรมชุมชน
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9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลป่าตาล 24 ก.ค.2549 15-ม.ค. 2 ป่าตาล เมือง ลพบุรี พ.ต.จํารัส ศรีสิงห์ 18 089-9039332 ตําบล

10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลยางราก 9 ส.ค.2549 ศาลาประชาคม 12 ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี นายเว้ง ใจหาญ 15 087-1185183 ตําบล

11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวังทอง พ.ค.2552 76 อบต.วังทอง วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี นางวัชรี ศรีแสงไทยสุข 12 081-8511367 ตําบล

12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองแขม พ.ค.2552 อาคารอํานวยการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 7 หนองแขม โคกสําโรง ลพบุรี นางเตือนใจ สามนมิตร 17 088-4638024 ตําบล

13. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลห้วย

ใหญ่

27 ส.ค.2549

76  ที่ทําการกองทุนหมู่บ้านตําบลบ้านท่าหลวง

6 ห้วยใหญ่ สระโบสถ์ ลพบุรี

นางธนพร ฉิมสุนทร

15

089-5386457 ตําบล

14. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอชัยบาดาล -/-/2552 อาคาร อพปร.บริเวณอําเภอ ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี นายศักดิ์สรี นวลนิล 18 080-2299202 ตําบล

15. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอท่าหลวง 2 ส.ค.2553 ที่ทําการกองทุนหมู่บ้านตําบล บ้านท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี นายสมบัติ คําภูมี 5 085-1769968 ตําบล √

สระบุรี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนศรีปทุม 15 ส.ค.2549 8 อาคารเอนกประสงค์ หนองโรง หนองแค สระบุรี  - 20 √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลซับสนุ่น ต.ค.2551 องค์การบริหารส่วนตําบลซับสนุ่น ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี  - - √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลไผ่ขวาง -/2/2551 องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง ไฝ่ขวาง บ้านหมอ สระบุรี  - -

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหัวปลวก 11 ก.ย.2550 หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี  - -

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหมู่ 5 ท่ามะปราง 12 ส.ค.2550 5 อาคารเอนกประสงค์เอส เอ็ม แอล ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี  - 15 √

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนพุกร่าง พุกร่าง พุทธบาท สระบุรี √

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดวาเรือง ดาวเรือง เมือง สระบุรี √

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนโคกมะตูม หนองไข่น้ํา หองแค สระบุรี √

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนโป่งก้อนเทรา ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี

อ่างทอง 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเมืองอ่างทอง 25 สิงหาคม 2549 19/1 - - 1 บ้านบางตาแผ่น คลองวัว เมือง อ่างทอง นางปราณี จันทวร 17 08-9900-3474 ตําบล  -  -  -

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอโพธิ์ทอง 28 สิงหาคม 2551 - ศาลาประชาคมหมู่บ้าน - 2 บ้านห้วยลิงตก บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง นายโชค  ทองงาม 23 08-1862-5032 อําเภอ  -  -  -

3.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอสามโก้ 19 สิงหาคม 2552 20 - - 2 - สามโก้ สามโก้ อ่างทอง นายแล  ช่อลําไย 19 08-1178-0043 อําเภอ  -  -  -

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอไชโย 9 สิงหาคม 2553 - - - 1 บ้านชะไว ชะไว ไชโย อ่างทอง นางสาวคอดิยะฮ์  ทรงงาม 16 08-9546-4839 อําเภอ  -  -  -

ปทุมธานี 1. หมู่บ้านอยู่เจริญ  1  14-ธ.ค.-51 111/151   -  - 1 อยู่เจริญ  บึงยี่โถ   ธัญบุรี ปทุมธานี นายสุรเทพ  บุญญฤทธิ์  10 081-7112887  

2. หมู่บ้านซื่อตรงรังสิต  7-ธ.ค.-52 97/250   -  - 1 อตรงรังสิต บึงยี่โถ   ธัญบุรี ปทุมธานี ต.อ.  สมศักดิ์  พัฒนเจริญ 10 086-9710159   
3. เคหะคลอง  7  4-ธ.ค.-48 161/54   -  - 1 หะคลอง  7 ลําผักกูด   ธัญบุรี ปทุมธานี นายนวลจันทร์  ศรีสมรส 17 080-7741355 /
4. ซอยสะอาดพัฒนา  26-ก.ย.-48 18/224   - สะอาดพัฒนา 2  - บึงยี่โถ   ธัญบุรี ปทุมธานี นายประทิว  ชัยเลิศ  13 086-1356291  

5. ตําบลบึงน้ํารักษ์  24-ก.ย.-49 62/2   -  - 2  - บึงน้ํารักษ์   ธัญบุรี ปทุมธานี นายอนุชิต  รอดประชา  27 086-8932922  /
6. หมู่บ้านเรือนสุข  2  15-ก.ย.-49 239/978   -  - 3 บ้านเรือนสุข ลําผักกูด   ธัญบุรี ปทุมธานี นายพันธุ์รวี  ยอดมา  6 086-9962911  

7. อําเภอคลองหลวง  21-มี.ค.-51 49/5   - เนรมิตร 2  - คลองหนึ่ง  คลองหลวง  ปทุมธานี นายนพคุณ  ขําชื่น  15 084-5431796  อําเภอ

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง
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8. จินดาสุข  14 มิ.ย 51 115/17   -  - 3 จินดาสุข  บึงยี่โถ   ธัญบุรี ปทุมธานี นางอรสา  บุญนิรันดร์  10 086-7049576  /
9. หมู่บ้านพฤกษา  1  14-มิ.ย.-51 99/976   -  - 3 พฤกษา  1 ลําผักกูด   ธัญบุรี ปทุมธานี นายสมพงษ์  กล่ําเครือ  8 085-9712796  

10. ศาลาแดงเหนือ  16-ก.ย.-50 28  -  - 2 าลาแดงเหนื เชียงรากน้อย  สามโคก  ปทุมธานี นายอนุวัตร  ใจชอบ  9 086-1252720  

11. เลียบคลองพัฒนาคลองสาม  8-ส.ค.-52 431  -  - 5 องพัฒนาคล ประชาธิปัตย์  ธัญบุรี ปทุมธานี างจิตรา  อินทรวิทย์นนท์ 7 081-3455884  

12. หมู่บ้านปิยวรารมย์  7-ธ.ค.-51 124/234   -  - 1 ปิยวรารมย ์ บึงยี่โถ   ธัญบุรี ปทุมธานี งสาวปรียารักษ์  ชัยระวีวง 10 086-3695194  

สิงห์บุรี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่างาม 19-มิ.ย.-50 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - 8 - ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี นายนคร  ค้าเจริญ 18  คน 087-0185035 ตําบล

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางกระบือ 5-ก.ย.-49 ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านสมัคร - 1 บ้านสมัคร บางกระบือ เมือง สิงห์บุรี นางจิรา  ศรีไพโรจน์ 25 คน 089-5374459 ตําบล

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลต้นโพธิ์ 1-ก.ย.-49 ศาลาพระทราย - 2 - ต้นโพธิ์ เมือง สิงห์บุรี น.ส.สายัณห์  หนุมาร 21 คน 081-5707451 ตําบล

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวิหารขาว 26-มิ.ย.-52 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลวิหารขาว - - - วิหารขาว ท่าช้าง สิงห์บุรี นางราตรี  ม่วงงาม 15 คน 081-2903320 ตําบล

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางระจัน 21-ก.ย.-53 องค์การบริหารส่วนตําบลบางระจัน - - - บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี นายสาคร  เฟื่องขจร 15 คน 089-8295780 ตําบล

ชัยนาท

1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนชุมชนเนินขาม 6 ก.ค.2553

สถานีอนามัยบ้านหนอง

แขมและที่พักสายตรวจ เนินขาม

ชัยนาท

นางตุ๊ก  เพ็งสวย 089-9069062

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดงดอน 8 ส.ค.2549 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าชัย 15 ดงคอน สวรรคบุรี ชัยนาท นายประดิษฐ์  เพ็ชรไป่ร 21 081-3649357

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าชัย 7 ก.ย.2552 สถานีอนามัยบ้านหนองแค ท่าชัย เมือง ชัยนาท นายวินัย  จีนจัน 087-1978133

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนางลือ -/8/2551 องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุด 8 นางลือ เมือง ชัยนาท นางประภาพรณ์  ภู่วงษ์ 089-8880492

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบางขุด -/3/2551 6 บางขุด สวรรคบุรี ชัยนาท พ.จ.อ ประจวบชัย  กาญจนา - 087-8471380

ข้อมูล  ณ  วันที่  4  เมษายน   2555

                            หมายเหตุ  ข้อมูลเปลี่ยนแปลงตาม ว.12 ลงวันที่ 2  มีนาคม  2555

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง


