ตารางที่ 1 แสดงจํานวนชุมชนที่สมัครใจในการเข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ
(Healthy Space) จําแนกตามเขต/โซน
กลุ่มเขต
1. กรุงเทพกลาง

2. กรุงเทพใต้

3. กรุงเทพเหนือ

เขต

ดินแดง
ดุสิต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
พญาไท
พระนคร
ราชเทวี
วังทองหลาง
สัมพันธวงศ์
ห้วยขวาง
รวม 9 เขต
10. คลองเตย
11. บางคอแหลม
12. บางนา
13. บางรัก
14. ปทุมวัน
15. พระโขนง
16. ยานนาวา
17. วัฒนา
18. สวนหลวง
19. สาทร
รวม 10 เขต
20. จตุจักร
21. ดอนเมือง
22. บางเขน
23. บางซื่อ
24. ลาดพร้าว
25. สายไหม
26. หลักสี่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จานวนชุมชน
ทั้งหมด
23
48
14
29
20
24
19
18
24
219
41
29
37
15
17
43
18
17
45
26
288
42
95
77
50
36
79
81

ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ
จานวน
ร้อยละ
11
47.8
11
22.9
2
14.3
13
44.8
12
60.0
16
66.7
11
57.9
11
61.1
3
12.5
90
41.1
22
53.7
13
44.8
16
43.2
10
66.7
12
70.6
17
39.5
8
44.4
10
58.8
21
46.7
7
26.9
136
47.2
6
14.3
29
30.5
37
48.1
22
44.0
18
50.0
40
50.6
32
39.5

กลุ่มเขต

4. กรุงเทพตะวันออก

5. กรุงธนเหนือ

6. กรุงธนใต้

เขต

รวม 7 เขต
27. คลองสามวา
28. คันนายาว
29. บางกะปิ
30. บึงกุ่ม
31. ประเวศ
32. มีนบุรี
33. ลาดกระบัง
34. สะพานสูง
35. หนองจอก
รวม 9 เขต
36. คลองสาน
37. จอมทอง
38. ตลิ่งชัน
39. ทวีวัฒนา
40. ธนบุรี
41. บางกอกน้อย
42. บางกอกใหญ่
43. บางพลัด
รวม 8 เขต
44. ทุ่งครุ
45. บางขุนเทียน
46. บางแค
47. บางบอน
48. ภาษีเจริญ
49. ราษฏร์บูรณะ
50. หนองแขม
รวม 7 เขต
รวม 50 เขต

จานวนชุมชน
ทั้งหมด
460
81
41
29
38
43
64
65
29
96
486
42
50
43
16
44
42
32
48
317
29
52
49
12
53
28
74
297
2,067

ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ
จานวน
ร้อยละ
184
40.0
40
49.4
26
63.4
8
27.6
13
34.2
34
79.1
34
53.1
30
46.2
20
69.0
39
40.6
244
50.2
1
2.4
23
46.0
22
51.2
13
81.3
27
61.4
32
76.2
17
53.1
6
12.5
141
44.5
15
51.7
22
42.3
2
4.1
1
8.3
24
45.3
11
39.3
34
45.9
109
36.7
904
43.7

ตารางที่ 8 แสดงรายชื่อชุมชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะด้วยการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่อื่น ๆ จําแนกตามโซน/เขต
ที่

กลุ่มเขต/ชุมชน

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กรุงเทพกลาง
ดินแดง
ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 21-32)
ชุมชนซอยกุนนที
ชุมชนซอยชานเมือง
ชุมชนซอยนาทอง แยก 1-6
ชุมชนซอยผาสุก
ชุมชนซอยเพิ่มสินสมบูรณ์สุขชุมชนซอยริมคลองบางซื่อ ซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 2-4
ชุมชนซอยสุพรรณิการ์ 2
ชุมชนซอยแสนสุข
ชุมชนสวัสดี
ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ดินแดง
ดุสิต
ชุมชนซอยโซดา
ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน
ชุมชน ม พัน.4 รอ.
ชุมชนกรมสรรพาวุธทหารบก
ชุมชนตรอกต้นโพธิ์
ชุมชนทหารรักษาวัง
ชุมชนนครไชยศรี
ชุมชนพระยาประสิทธิ์
ชุมชนแฟลตสิริสาสน์ เคหะศรีย่าน

แขวง

เขต

ชื่อผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ดินแดง
ดินแดง
ดินแดง
ดินแดง
ดินแดง
ดินแดง
ดินแดง
ดินแดง
ดินแดง
ดินแดง
ดินแดง

ดินแดง
ดินแดง
ดินแดง
ดินแดง
ดินแดง
ดินแดง
ดินแดง
ดินแดง
ดินแดง
ดินแดง
ดินแดง

นายประสิทธิ์ วรรณโชคชัย
ทัศนา
นายอุดม กระแสร์สินธุ์
เขตดินแดง
นายวีระพงศ์ คงเรือง
ณภักษ์ษิรา จุลินทร
นายวิเชียร ท้วมรอด
นางจันทร์เพ็ญ โพธิ์ทองคํา
นศุภวรรณ เกตเหล็ก.ส.
นายมาเนตร ทรัพย์อุดม
นางศิริรัตน์ มั่งชม

0869962486
0877530565
0819636302
0816267282
0860679567
0948949797

ดุสิต
ดุสิต
ถนนนครไชยศรี
ถนนนครไชยศรี
ถนนนครไชยศรี
ถนนนครไชยศรี
ถนนนครไชยศรี
ถนนนครไชยศรี
ถนนนครไชยศรี

ดุสิต
ดุสิต
ดุสิต
ดุสิต
ดุสิต
ดุสิต
ดุสิต
ดุสิต
ดุสิต

นางจินดามณี สุขศิริ

0860793034

รภุชงค์ นิลนาม.อ.
ศิริธร เดชสุถะพงษ์
นางเกษสุดา ยศโต
จประทีป.อ.ส. เอี่ยมสะอาด

0815825842
0818186203
0899835230
0899207237

นางมณี จิรโชติมงคลสกุล
รสุชิน.อ. อยู่ครุด

0946295978
0865692674

0894827750
0814954636
0865656822

ที่
21
22
3
23
24
4
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
5
38
39
40
41
42
43
44

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนท่าน้ําสามเสน
ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
ชุมชนตรอกมะขาม
ชุมชนบ้านดอกไม้
พญาไท
ชุมชนซอยประดิพัทธ์ 11
ชุมชนดุริยางค์ทหารบก
ชุมชนถวัลย์ศักดิ์
ชุมชนบุญชูศรี
ชุมชนเป็นสุข
ชุมชนวัดไผ่ตัน
ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน
ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า
ชุมชนสุขสวัสดิ์
ชุมชนอาเซี่ยน
ชุมชนอินทามระ 1 (ลับแล)
ชุมชนอินทามระ 29 แยก 1
ชุมชนอุทัยรัตน์
พระนคร
ชุมชนตรอกเขียวนิวาสน์ตรอกไก่แจ้ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน
ชุมชนหลังวัดราชนัดดา
ชุมชนวัดอินทรวิหาร
ชุมชนตรอกบ้านพานถม
ชุมชนวัดใหม่อมตรส
ชุมชนท่าเตียน

แขวง
วชิรพยาบาล
สี่แยกมหานาค

เขต
ดุสิต
ดุสิต

ชื่อผู้ประสานงาน
วีรศักดิ์ หาญโชคชัยสกุล
นายอนุชา โพธิ์กระเขน

เบอร์โทร
0844622177
0910094132

เทพศิรินทร์
บ้านบาตร

ป้อมปราบศัตรูพ่าย
ป้อมปราบศัตรูพ่าย

นายธีรพงค์ อํานวยปรีชากุล

022221517
0877071228

สามเสนใน
สามเสนใน
สามเสนใน
สามเสนใน
สามเสนใน
สามเสนใน
สามเสนใน
สามเสนใน
สามเสนใน
สามเสนใน
สามเสนใน
สามเสนใน
สามเสนใน

พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท

ชนะสงคราม
บวรนิเวศ
บวรนิเวศ
บางขุนพรหม
บ้านพานถม
บ้านพานถม
พระบรมมหาราชวัง

พระนคร
พระนคร
พระนคร
พระนคร
พระนคร
พระนคร
พระนคร

นายกําพล นพวงศ์
จอ เสนาะ เรืองผึ้ง.ส.

นาง มณี
นายสลิดมงคลคํา
นายเทพพล เครืองจันทร์

0896747879
0816859513
0890056787

นายทํานุ เหล่งขยัน
นายธนากร สวารักษ์

0877052299
0892027247

นางพิมพ์ศิริ สุวรรณดร
นางอมรวดี อังคาวุธ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน

0840124141
0818430807

ที่
45
46
47
48
49
6
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
7
66
67
68
69

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนเฟื่องทองตรอกวิสูตรชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
ชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ์
ชุมชนวัดเทพธิดาราม
ชุมชนตรอกศิลป์ตรอกตึกดินราชเทวี
ชุมชนริมทางรถไฟหลัง รเดชา.พ.
ชุมชนคลองส้มป่อย
ชุมชนซอยสมประสงค์ 5
ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก
ชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11 ชุมชนที่ 2
ชุมชนโค้งรถไฟยมราช
ชุมชนซอยแดงบุหงา
ชุมชนซอยสวนเงิน
ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7)
ชุมชนแฟลตสถานีตํารวจนครบาลพญาไท
ชุมชนหน้าวัดมะกอก
ชุมชนนิคมมักกะสัน
ชุมชนริมคลองสามเสน
ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน
ชุมชนโรงเจมักกะสัน
ชุมชนหลังวัดมักกะสัน
วังทองหลาง
ชุมชนจันทราสุข
ชุมชนลาดพร้าว 91
ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ ซอยลาดพร้าว101
ชุมชนคลองพลับพลา

แขวง
วัดราชบพิธ
วัดสามพระยา
สําราญราษฎร์
สําราญราษฎร์
เสาชิงช้า

เขต

ชื่อผู้ประสานงาน
นายยุทธศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
นายถนอม วงค์รัตนสูต
นายจรัล ปกนาง
นายสมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล
นายพลายแก้ว สุวรรณะ

เบอร์โทร
0869914196
0860884055
0837575667
0892317175
0850199680

พระนคร
พระนคร
พระนคร
พระนคร
พระนคร

ถนนพญาไท
ถนนเพชรบุรี
ถนนเพชรบุรี
ทุ่งพญาไท
ทุ่งพญาไท
ทุ่งพญาไท
ทุ่งพญาไท
ทุ่งพญาไท
ทุ่งพญาไท
ทุ่งพญาไท
ทุ่งพญาไท
มักกะสัน
มักกะสัน
มักกะสัน
มักกะสัน
มักกะสัน

ราชเทวี
ราชเทวี
ราชเทวี
ราชเทวี
ราชเทวี
ราชเทวี
ราชเทวี
ราชเทวี
ราชเทวี
ราชเทวี
ราชเทวี
ราชเทวี
ราชเทวี
ราชเทวี
ราชเทวี
ราชเทวี

นางจิรากรณ์ พุ่มปัญญา
นายสันต์ เก่งขาว
นายพิเชษฐ์ กิจสมบัติไชย
พอิธิวัฒน์.อ. รอดเจริญ
รไพบูลย์ วงษ์สกุล.ต.
นายชาญชัย นพรัตน์
นางสุดา ลาวัณย์รัตนากุล
นายศุภชัย บุหงาแดง
นางดารณี ตรีแก้ว
นายประเสริฐ ศิริพิทักษ์
อเนก ศรีฎาบรรฑิต
นายสมนึก ทัพน้อย
นางสุมิตรา วุฒิทวี
นายหงษ์ ตาทอง
นสปิยทิพย์. กลางสวัสดิ์

0867893905
0869820424
0814043082
0860226741
806203548
0879102202
0877957760
0891599381
0898227194
0852606574

คลองเจ้าคุณสิงห์
คลองเจ้าคุณสิงห์
คลองเจ้าคุณสิงห์
พลับพลา

วังทองหลาง
วังทองหลาง
วังทองหลาง
วังทองหลาง

นายสมศักดิ์ ปัญญารวด
สุชิน บุญปลั่ง
นายจตุณัฐ ไสเกื้อสุวรรณ
นายจรัญ บุญแถว

0860296787
0890233632
0926234384
0985624247

0811445346
0813991424
0869905764

ที่
70
71
72
73
74
75
76
8
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
10
91
92

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนทรัพย์สินเก่า
ชุมชนทรัพย์สินใหม่
ชุมชนน้อมเกล้า
ชุมชนร่วมสามัคคี
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา
ชุมชนวัดเทพลีลา
ชุมชหมู่บ้านพลับพลา
สัมพันธวงศ์
ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง
ชุมชนสะพานหัน
ชุมชนอิสรานุภาพ
ชุมชนจงสวัสดิ์
ชุมชนโชฎึก
ชุมชนตลาดน้อย
ชุมชนโปลิศสภา
ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่า
ชุมชนวานิชสัมพันธ์
ชุมชนพาดสาย
ชุมชนพิพากษา
ห้วยขวาง
ชุมชนบึงพระราม 9
ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 46
ชุมชนซอยประชาราษฎร์บําเพ็ญ 12
กรุงเทพใต้
คลองเตย
ชุมชนทรัพย์มโนทัย
ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6

แขวง
พลับพลา
พลับพลา
พลับพลา
พลับพลา
พลับพลา
พลับพลา
พลับพลา

เขต
วังทองหลาง
วังทองหลาง
วังทองหลาง
วังทองหลาง
วังทองหลาง
วังทองหลาง
วังทองหลาง

ชื่อผู้ประสานงาน
สมยศ เอี่ยมวิจิตร
ฝ่ายพัฒนาฯ
นายอนันท์ ทรายทอง
นายภวัต นุขันธ์
นางกัลยา หมอกมณี
นายไพรัช ใยมงคล
นายสมาน คําศิริ

เบอร์โทร
0819043705

จักรวรรดิ
จักรวรรดิ
จักรวรรดิ
ตลาดน้อย
ตลาดน้อย
ตลาดน้อย
ตลาดน้อย
ตลาดน้อย
ตลาดน้อย
สัมพันธวงศ์
สัมพันธวงศ์

สัมพันธวงศ์
สัมพันธวงศ์
สัมพันธวงศ์
สัมพันธวงศ์
สัมพันธวงศ์
สัมพันธวงศ์
สัมพันธวงศ์
สัมพันธวงศ์
สัมพันธวงศ์
สัมพันธวงศ์
สัมพันธวงศ์

นายประสิทธิ์ พิบูลย์กิจพัฒนา

0802796196
0638642216
0851305345
0818164346
0892237957

นายสมชาข สร้องทองเจริญ

0841193559
0959039821
0819857267

บางกะปิ
สามเสนนอก
ห้วยขวาง

ห้วยขวาง
ห้วยขวาง
ห้วยขวาง

นางสุดารัตน์ อินทร์งาม
พลวินัย.ต. จันอนุกาญน์

0818034204

คลองตัน
คลองเตย

คลองเตย
คลองเตย

วรนุช จตุพรชัยทิพย์
วิไลวรรณ

0891790253
814523059

นายวันชัย เกียรติชัยวุฒิ
นางลัดดา อมรชัยประสิทธิ
วิเชียร กมลงามพิพัฒน์
นสแสงเทียน สุนันตา.
ดวงตะวัน หงอสุวรรณ
นายวรเมศ จงโอฬารดํารง
นสพรรณี แซ่ติ้ว.
นายพรชัย ชัยนราพิพัฒน์
เกศสุดา วิลาศจิตร์กุล

0625904101
0844549577
0815856424
0868990904
0895015887

0815544489

ที่
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
11
113
114
115
116
117
118

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนเทพประทาน
ชุมชนน้องใหม่
ชุมชนแฟลต 11-18
ชุมชนแฟลต 19-22
ชุมชนแฟลต 23-24
ชุมชนร่มเกล้า
ชุมชนร่วมใจสามัคคี
ชุมชนริมคลองไผ่สิงโต
ชุมชนริมคลองวัดสะพาน
ชุมชนโรงหมู
ชุมชนวัดคลองเตยใน 3
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่
ชุมชนหัวโค้ง
ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7
ชุมชนเกาะกลาง
ชุมชนข้างโรงเรียนวัดสะพาน
ชุมชนบ้านกล้วย
ชุมชนริมคลองพระโขนง
ชุมชนสวนไทร
ชุมชนสวนอ้อย
บางคอแหลม
ชุมชนเชิงสะพานกรุงเทพ
ชุมชนมาตานุสรณ์
ชุมชนวัดจันทร์ใน
ชุมชนสวนหลวง 1
ชุมชนบางโคล่
ชุมชนห้องเย็น

แขวง
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
พระโขนง
พระโขนง
พระโขนง
พระโขนง
พระโขนง
พระโขนง

เขต
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย

ชื่อผู้ประสานงาน
อิทธิพร พรศุภโชค

เบอร์โทร
0924313221

นายอํานาจ มะนะระทา
นายสมพิศ ผอบเพ็ชร
นางวิเชียน พยัคคง

897837058

เจริญ นิลดี
พิมพ์ใจ ผาตา
นายจริน มาลาขาว
นายสุภาพ วงค์สวัสดิ์
นายนพสิทธิ์ ศศิพัฒนฉัตร์
นายทองคํา แซ่โค้ว

022499403
944935241
815669241
816531335
933612631
0853514187

บางคอแหลม
บางคอแหลม
บางคอแหลม
บางคอแหลม
บางโคล่
บางไคล่

บางคอแหลม
บางคอแหลม
บางคอแหลม
บางคอแหลม
บางคอแหลม
บางคอแหลม

อริสา ศรีสังข์
อารีย์ สามัญเพ็ง
นิกร ไกรรอด

0873418270
0869049991
0816826368

ไพฑูรย์ นาไทร
นาย สาคร วิระสอน

0937390318
0890843392

นายวีระ ล้วนโกศล
นางจุไรรัตน์ เครือพิมาย
นายไพศาล สอนศิลป์ชัย
นางศิริพร สวัสดี
นายชัยยันต์ แจ้งเจรืญ
ธนวัฒน์ สกิดโรดไพศาล
นางบรรจบ

897834200
846680881
869727969
0959636254

ที่
119
120
121
122
123
124
125
12
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
13
142
143

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนซอยเจริญกรุง 66
ชุมชนบางอุทิศ
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3
ชุมชนศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ชุมชนสวนหลวง 2 / วัดราชสิงขร
ชุมชนหลังสามร้อยห้อง
บางนา
ชุมชนกุศลศิลป์
ชุมชนคลองบางนา
ชุมชนเจริญรุ่งเรือง
ชุมชนซอยโปษยานนท์
ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์
ชุมชนทองใบ
ชุมชนบ้านพักองค์การแบตเตอรี่
ชุมชนบ้านเรวัตินิเวศน์ 2
ชุมชนพึ่งบุญ
ชุมชนร่วมพัฒนา
ชุมชนรุ่งเรือง
ชุมชนวงศ์สวัสดิ์
ชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ ลิขิต(2)
ชุมชนหมู่บ้านทิมเรืองเวช
ชุมชนหมู่บ้านไพโรจน์
ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า
บางรัก
ชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ
ชุมชนซอยจอมสมบูรณ์

แขวง
วัดพระยาไกร
วัดพระยาไกร
วัดพระยาไกร
วัดพระยาไกร
วัดพระยาไกร
วัดพระยาไกร
วัดพระยาไกร

เขต
บางคอแหลม
บางคอแหลม
บางคอแหลม
บางคอแหลม
บางคอแหลม
บางคอแหลม
บางคอแหลม

ชื่อผู้ประสานงาน
นาย วรวุฒิ วิสทธิ์เสรีวงศ์
ภิตินันท์ มงคลสุข
นปราณี รัตนกําเนิด.ส.
นาย ทศพร ฤทธิ์อร่าม
นางฝ้าย ชอนไชสง

บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา

บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา
บางนา

นางธัญวรัตน์ จิรายุวัฒนา
นายประสงค์ อร่ามเมือง
นภิรมยา สวนสนิท.ส.
นางจรัญ รสหวาน
นายปรัชญา จิระ
นางพัชรีรัตน์ พรรณทรัพย์
นายประทีป ชูทรัพย์
นางพะเยาว์ แจ่มกระจ่าง
นางแสงทอง รอดศรี
นายประสงค์ มากสกุล
นายเกรียงยศ บุญยศิริกุล
อรชดา ทองกระจ่าง

0817776885
0818013374
0869778092
02 745 1539
0863321106
0818090938
0859198240
0868044598
0873219082
0800862890

นายปราโมทย์ ชวาลไพบูลย์

นายอัฒฑ์ ศรีอาจ

0813107758
02-3932555

บางรัก
มหาพฤฒาราม

บางรัก
บางรัก

นายสมาน แพ่งสภา
นายไพบูลย์ ภมรสาร

0815013979
0839032458

นาย สมชาย ปิตะลีละวัฒน์

เบอร์โทร
0860491253
0899364463
0846882363
0992656926
0814269466
0899818380

0816114818

ที่
144
145
146
147
148
149
150
151
14
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
15
164
165
166
167
168

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม (ซอยแก้วฟ้า)
ชุมชนซอยพระนคเรศ
ชุมชนซอยสองพระ
ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย
ชุมชนซอยวัดหัวลําโพง
ชุมชนศรีเวียง
ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2
ชุมชนซอยไวตี
ปทุมวัน
ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม
ชุมชนจรัสเมือง
ชุมชนชาวชูชีพ
ชุมชนตรอกสลักหิน
ชุมชนแฟลตการรถไฟ
ชุมชนริมคลองนางหงส์
ชุมชนวัดชัยมงคล
ชุมชนวัดดวงแข
ชุมชนวัดสามง่าม
ชุมชนซอยพระเจน
ชุมชนซอยร่วมฤดี
ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่
พระโขนง
ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5
ชุมชนข้างโรงกลั่นน้ํามันบางจาก
ชุมชนมิตรพัฒนามาลีอนุสรณ์ชุมชนแย้มสรวล
ชุมชนเล็กเที่ยง

แขวง
มหาพฤฒาราม
มหาพฤฒาราม
มหาพฤฒาราม
สี่พระยา
สี่พระยา
สีลม
สีลม
สีลม

เขต

ชื่อผู้ประสานงาน
นายวรพัฒน์
เกรียติศักดิ์ แซ่ตั้ง

บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก

ปทุมวัน
รองเมือง
รองเมือง
รองเมือง
รองเมือง
รองเมือง
รองเมือง
รองเมือง
รองเมือง
ลุมพินี
ลุมพินี
ลุมพินี

ปทุมวัน
ปทุมวัน
ปทุมวัน
ปทุมวัน
ปทุมวัน
ปทุมวัน
ปทุมวัน
ปทุมวัน
ปทุมวัน
ปทุมวัน
ปทุมวัน
ปทุมวัน

นายธนาวัฒน์ ชนะชัยสุกิจ
นางอัมพร รื่นมาลี
นวาสนา แพทย์วงษ์.ส.

02-2141330
-

นายนันทวัฒน์ เมนะสินธุ์
นางฐิติรัตน์ ฐิติสุวรรณุกูล
นันทวัฒน์ เมนะสินธุ์
นายนันทวัฒน์ เมนะสินธุ์
นายธนาวัฒน์ ชนะชัยสุกิจ
นายธนาวัฒน์ ชนะชัยสุกิจ
นายนันทวัฒน์ เมนะสินธุ์
นายวีรชัย ชื่นผกา

02-2141330
0849000143
02-2141330
02-214133
02-2141330
02-2141330
02-2141330
0850590928

บางจาก
บางจาก
บางจาก
บางจาก
บางจาก

พระโขนง
พระโขนง
พระโขนง
พระโขนง
พระโขนง

นายเกียรติพงศ์ เกตุลอย
นาง รัชนี ศิวากาศ

0804531698
0843889554

นาง มลิวรรณ สุขเกิด
นาย สําเริง ช้อยชื่น

0812580364

นางภัทรวดี รังษีวงศ์
คุณวิมลรัตน์ ภิรณโสภณ
อนุชา อุทัยวานิช
นายรังสรรค์ สังข์ทอง

เบอร์โทร
0616394479
0894463607
0859591793
022330398
022340277
0816893369
0870970953

ที่
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
16
181
182
183
184
185
186
187
188
17
189
190
191
192
193

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนสาหร่ายทองคํา
ชุมชนสุขุวิท 93
ชุมชนหน้าโรงเรียนบางจาก
ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม
ชุมชนหมู่บ้านซอยสวัสดี
ชุมชนหมู่บ้านไทยวันดี
ชุมชนหมู่บ้านไทยอาคาร
ชุมชนหมู่บ้านรุ่งอรุณ
ชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต 1
ชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต 2
ชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต 4
ชุมชนหลังวัดบุญรอดธรรมาราม
ยานนาวา
ชุมชนคลองขวาง
ชุมชนบัวหลวง
ชุมชนเย็นอากาศ 2
ชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง 2
ชุมชนร่วมพัฒนาวัดช่องนนทรี
ชุมชนโรงสี
ชุมชนวัดช่องลม
ชุมชนคลองด่าน
วัฒนา
ชุมชนข้างสะพานคลองตัน
ชุมชนคลองเป้ง (ลีลานุช)
ชุมชนชวาลา
ชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน
ชุมชนหลัง สนทองหล่อ.

แขวง
บางจาก
บางจาก
บางจาก
บางจาก
บางจาก
บางจาก
บางจาก
บางจาก
บางจาก
บางจาก
บางจาก
บางจาก

เขต
พระโขนง
พระโขนง
พระโขนง
พระโขนง
พระโขนง
พระโขนง
พระโขนง
พระโขนง
พระโขนง
พระโขนง
พระโขนง
พระโขนง

ชื่อผู้ประสานงาน

ช่องนนทรี
ช่องนนทรี
ช่องนนทรี
ช่องนนทรี
ช่องนนทรี
ช่องนนทรี
ช่องนนทรี
บางโพงพาง

ยานนาวา
ยานนาวา
ยานนาวา
ยานนาวา
ยานนาวา
ยานนาวา
ยานนาวา
ยานนาวา

นางอุปถัมภ์ พรรณสังข์
นชัชฌาบดี.ส. ภมรพิบูลย์
นางสําลี ศรีระพูก
นางภมรรัตน์ พลวาฑิตย์
นมงคล พาแสง.ส.
นาย อภิรักษ์
นายระพิน เอยกูล
นายโชคชัย พันธุ์ประดิษฐ

0819241284
0819109222
0869114196
0854839930
0860864842

คลองตันเหนือ
คลองตันเหนือ
คลองตันเหนือ
คลองตันเหนือ
คลองตันเหนือ

วัฒนา
วัฒนา
วัฒนา
วัฒนา
วัฒนา

นางสุวันณี เดชะชีพ
นพนิดา ฐานศรี.ส.
นางบัวลา แพวพงษ์
นางสุมิตตรา มูลทรัพย์
นางสุจิรา วงศ์ธารทิพย์

0853407032
0906282664
0813425309
0814303573
0899821647

นายอนุสรณ์ สาหร่ายทองคํา

นางลักษณา ศรีสว่าง
นาย พิพัฒน์ ดิษด้วง
นาย เสมอ มณฑาทิพย์
นายพล สวัสดี
นางวันเพ็ญ โกษียาภรณ์
นาง สุภาวรรณ ยินดีทรัพย์
นางวันเพ็ญ สถิตเลิศสกุล
นางนภาภร อินทรปรีชา
นาย สุรศักดิ์ สุจิระกูล
นาย สมภพ บุตรศิริ
นาย ธนวัฒน์ นุชพลอย

เบอร์โทร
0840669577
0818232562
0826877421
0890246156
023932439
0816254104
0817029610
0894142814
0841626324
0816321203
0840825254
0859000172

0891102526
0860211425

ที่
194
195
196
197
198
18
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์
ชุมชนรื่นฤดี
ชุมชนศาลาลอย
ชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ
ชุมชนหมู่บ้านพิบูลเวศม์
สวนหลวง
ชุมชนคลองจวน
ชุมชนเจริญพัฒนาถาวร
ชุมชนพัฒนาริมคลองบ้านป่า
ชุมชนมิตรไมตรี
ชุมชนร่วมใจ
ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า
ชุมชนริมคลองเจ็ดขนัด
ชุมชนโรงหวาย
ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนา
ชุมชนวิเศษสุข
ชุมชนหมู่บ้านเกษมสันต์ 1
ชุมชนหมู่บ้านเมืองทอง 2/3
ชุมชนหมู่บ้านอ่อนนุชทาวน์เฮ้าส์ 1
ชุมชนหมู่บ้านฮอลลีวู้ด
ชุมชนหลังวัดปากบ่อ
ชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก
ชุมชนหัวหมากเกาะกลาง
ชุมชนแหลมทองพัฒนา
ชุมชนอัลกุ๊บรอ
ชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม
ชุมชนเอื้ออารีย์

แขวง
คลองเตยเหนือ
คลองเตยเหนือ
พระโขนงเหนือ
พระโขนงเหนือ
พระโขนงเหนือ

เขต
วัฒนา
วัฒนา
วัฒนา
วัฒนา
วัฒนา

สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง

สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง

ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวสุปราณี แก้วเกตุ
นางบําเพ็ญ พรมน้อย
เรียม ศรีสมัย
นฟารีต๊ะ.ส. มาลัยวรรณ์
นายพงศ์ ประหัษฎางกูร

0892239065
0830904334
0917588366
0839274247

นสสายพิณ ดาราฉาย.
นสสุรีร์ ศรีณาคร.

0894887757
0813744360

ชัชวาล เทียนไชย
นสสุภีร์ ศรีนคร.

0959949884
0813744360

นายทองพูล สืบก่ํา
นางปทุม มั่นหล้า

0642465502
0868353804
985702783
0859259073
0868906142
0991494624
0816009660
0813744360
0819175170
0929089933
0890137362
0816338571
0896938647

นายสุพจน์ จิระศักดิ์จํารูญศรี

นายฮารูน พงษ์สมบัติ
นางลัดดา ใจผ่องใส
นายประมวล เก่งชล
นางสาลินี โกมลหทัย
นสสุภีร์ ศรีนาคร.
นางพัชรี จันทร์ไกรทอง
นายประสิทธิ์ กานนท์
นายวิเชียร มะเยาะ
นายสมศักดิ์ กลมเกลี้ยง
นายอนุชา เงาะไพวรรณ
นางวาสนา ลัดดาวงค์
นายสุนทร เดวี

เบอร์โทร

0838516644

ที่
19
220
221
222
223
224
225
226
20
227
228
229
230
231
232
21
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

กลุ่มเขต/ชุมชน
สาธร
ชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์
ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา
ชุมชนกิ่งจันทร์
ชุมชนดอนกุศลร่วมใจ
ชุมชนแสงจันทร์ใน
ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุขใจ
ชุมชนบ้านแบบ
กรุงเทพเหนือ
จตุจักร
ชุมชนสวนผัก
ชุมชนพหลโยธิน 24
ชุมชนคลองน้ําแก้ว
ชุมชนประดิษฐ์โทรการ
ชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ชุมชนเสนานิคม 2
ดอนเมือง
ชุมชนโกสุมสามัคคี 1
ชุมชนบุญมาก
ชุมชนบูรพา 16
ชุมชนประชาอุทิศม่วงมณีร่วมใจ
ชุมชนปิ่นทอง
ชุมชนไผ่เขียววิลล่า
ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง
ชุมชนศรีกาญจน์
ชุมชนสายอําพันธ์เอมสารชุมชนสุวรรณี

แขวง

เขต

ทุ่งมหาเมฆ
ทุ่งมหาเมฆ
ทุ่งวัดดอน
ทุ่งวัดดอน
ทุ่งวัดดอน
ทุ่งวัดดอน
ยานนาวา

สาทร
สาทร
สาทร
สาทร
สาทร
สาทร
สาทร

จตุจักร
จอมพล
จันทรเกษม
ลาดยาว
เสนานิคม
เสนานิคม

จตุจักร
จตุจักร
จตุจักร
จตุจักร
จตุจักร
จตุจักร

ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง

ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง

ชื่อผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

รอานันต์.ท. เณรฐานันท์
นายเชษฐา แสนสุข
นางหิรัญรัตน์ เงินหิรัญ

0890488772
0814913455
996672178

นางพรทิพย์ วงค์ตอม
นายวรพงษ์ คงพิชิตโชค
นางธัชพรรณ บริเพ็ชร

0814891012
022116326
0816110233

นงเยาว์ บูรณฤกษ์
สมชาย สายบุญสา

0818708403
0961592679

พงษ์ศักดิ์ เกษเกษร
ประเสริฐ เพิ่มเพียรลิน

0891082238
081835637

นายเฉลิม กลัดนุ่ม
นางสาวนลินอร พูลเกษม
นางพรรัตน์ สีงาม
นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์
นายสมศักดิ์ ศรีวิเชียร
นางสาวพรทิพาเนตรโต
นายสมบัติ สิทธิรังษีนภา
นางยงยุทธ สงวนอารมณ์
นายวรรณสิทธิ์ ศรีแก้วดี
นายชยุต แสงมณี

0868851469
0918863219
0860368275
0836137638
0817018735
0899937575
0815671928
0957495436
0873262231
0867099715

ที่
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
22
262
263
264

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนหมู่บ้านกัญจน์เพชรวิลล่า
ชุมชนหมู่บ้านจักรพงษ์ 3
ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข
ชุมชนหมู่บ้านวิภาลัย
ชุมชนหมู่บ้านแอร์พอน์ตวิลเลจ
ชุมชนหลังวัดไผ่เขียว
ชุมชนทัดชาวิลล่า
ชุมชนไทยเทยิ่น
ชุมชนบัณฑิตโฮม
ชุมชนวังทอง
ชุมชนอยู่เจริญวิภาวดีชุมชน นปอ.
ชุมชนปิ่นเจริญ 1
ชุมชนปิ่นเจริญ 2
ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรปกลาง.
ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชากร
ชุมชนร่วมพัฒนา
ชุมชนสวนฝรั่ง
ชุมชนอยู่เจริญบุญมาบางเขน
ชุมชนเพชรสยาม
ชุมชนลําชะล่า (โคกบ่าวสาว)
ชุมชนสุขฤดี

แขวง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
สนามบิน
สนามบิน
สนามบิน
สนามบิน
สนามบิน
สีกัน
สีกัน
สีกัน
สีกัน
สีกัน
สีกัน
สีกัน
สีกัน

เขต
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง

ชื่อผู้ประสานงาน
นางพรทิพย์ เพื้ยงสําอางค์
นางสาวสิริกานต์ การดี
นายจิตตนันท์ คุณเวช
นายสุนทร การบรรจง
นายถาวร บุญคุ้ม
นายพัฒนะ บุญญพัฒนากูล
นางรจนา นิคมรัฐ
นายรัชพล จรุงพันธุ์วัฒนา
นายทินกร จรรยา
รบุญช่วย ลิ่งไธสง.ท.
นางวีรกานต์ ดีมาก

ท่าแร้ง
ท่าแร้ง
ท่าแร้ง

บางเขน
บางเขน
บางเขน

นายบัวรินทร์ ดรแก้วริษขวา

265
266
267

ชุมชนหมู่บ้านในฝันเคหะธานี
ชุมชนหมู่บ้านพัชรัฐ
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองหลุมไผ่

ท่าแร้ง
ท่าแร้ง
ท่าแร้ง

บาเขน
บางเขน
บางเขน

นางสาวสุกฤตา คล้ายวิเชียร

ร้อยตํารวจตรีสมศักดิ์ พ่วงพุ่ม

ประธาชุมชน)ลมูล.ท.พล(
นางสาวผาณิต แดงประดิษฐ์

พอํานาจ ทองดี.อ.อ.
นายสิริศักดิ์ ไวยารี
นายสว่าง แก้วสมทรัพย์
ทุกหน่วยงาน
คุณสุวรรณ ธุติรัฒน์
คุณสวาส อุ่มชาติ
นางเกษร อยู่นุช
คุณสิริยา บํารุงสิน

เบอร์โทร
0812595556
0817350392
0953954488
0819146873
0868901895
0618215625
0818330134
0837777953
0819320760
0804405655
0890287990
0844699654
0814805768
0812743374
0908608133
0814054096
0812627976
0815619773
0871084998
0652169124
094782226
0983394563
0854165651

ที่
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนหมู่บ้านพุดซ้อน
ชุมชนหมู่บ้านรามอินทรา 67
ชุมชนหมู่บ้านศิริชัย
ชุมชนหมู่บ้านศิริวงศ์
ชุมชนหมู่บ้านสุขใจวิลเลจ
ชุมชนหมู่บ้านแหลมทองพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ รุ่น 18-20
ชุมชนหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข
ชุมชนกองการภาพ
ชุมชนกองซ่อมเครื่องสื่อสาร อิเล็คทรอนิคส์ชุมชนกูบแดงร่วมใจพัฒนา
ชุมชนซอยอุ่นจิตร
ชุมชนบางบัว
ชุมชนพหลโยธิน 48
ชุมชนเพชราวุธ พัน 1
ชุมชนเพชราวุธ พัน 2
ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง
ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้
ชุมชนวัดไตรรัตนาราม
ชุมชนสุขสันต์พัฒนา
ชุมชนหมู่บ้านซอยน้ําใส
ชุมชนหมู่บ้านเธียรสวน
ชุมชนหมู่บ้านปั้นทอง 3
ชุมชนหมู่บ้านฝนทองนิเวศน์
ชุมชนหมู่บ้านพร้อมสุข
ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ

แขวง
ท่าแร้ง
ท่าแร้ง
ท่าแร้ง
ท่าแร้ง
ท่าแร้ง
ท่าแร้ง
ท่าแร้ง
ท่าแร้ง
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์

เขต
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน

ชื่อผู้ประสานงาน
คุณสุพรรณิกา รืนรส
นายเรืองวิทย์ สังข์ทอง
นางสาวสุธนี ศรีม่วง
คุณสมหมาย
นางกุลวดี วสันตศิริ
นายยุทธชัย อภิชัยชาญกิจ
นางรัชนี ฤกรุ้ง
คุณสุพแน แสงเอี่ยม
นางสุมน ชัยนิยม
รนิคม แก้วภักดี.ท.
รสมพร.ท. ศรีงาม
รไพศล ทิมวงษ์.อ.
นายจเร รัตนภรณ์
นางสาวสดสิริ กัฒกาพัทร์
นายประสิทธิ์ แคล่วคล่อง
นายสมพงษ์ สุขสนวน
รชัยนันท์.อ. จุ้ยสวัสดิ์
นางสุกัญญา กสิญณ์
คุณธันยนันท์ เปลี่ยนสมัย
นายสมพันร์ มนัพรตน์
นางฐาปณีย์ ศรีประเสริฐ
นายสุมาทร บุญเชิด
นายสุวัสส์ สุธีรเจษฎา
นายประสงค์ วงษ์ประยูร
นางดวงใจ ทองประเสริฐ
นายมาโนช หนูอุดม
นางสาววันเพ็ญ หอยทอง

เบอร์โทร
0818744900
0882552137
0846454901
0880370112
0813413495
0813432792
0895024437
0922524214
0878297370
0837529551
0896977111
0824493260
0897891169
0846540110
0860356333
0812541705
0841341428
0869042597
0816465865
0859008404
0899286626
0816581125
0814874428
818275420
0814401547

ที่
294
295
296
297
298
23
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนหมู่บ้านสวนทองวิลล่า 1
ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร
ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ
ชุมชนหมู่บ้านเอี่ยมพานิช
ชุมชนอยู่รวย
เขตบางซื่อ
ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย
ชุมชนซอยโชติวัฒน์
ชุมชนซอยสนิท
ชุมชนปทุมทิพย์
ชุมชนพัฒนาประชาราษฎร์ 30
ชุมชนราชทรัพย์
ชุมชนวัดบางโพโอมาวาส
ชุมชนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
ชุมชนวัดสร้อยทอง
ชุมชนศรีบุญยืน
ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา
ชุมชนสะพานไม้
ชุมชนสุดซอยสมถวิล
ชุมชนข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์
ชุมชนข้างวัดมัชฌันติการาม
ชุมชนซอยวัดหลวง
ชุมชนซอยสวนรื่น
ชุมชนบ้านสามเรือน
ชุมชนปานทิพย์ 1
ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา
ชุมชนวัดเสาหิน

แขวง
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์

เขต
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน

บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
วงศ์สว่าง
วงศ์สว่าง
วงศ์สว่าง
วงศ์สว่าง
วงศ์สว่าง
วงศ์สว่าง
วงศ์สว่าง
วงศ์สว่าง

บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ
บางซื่อ

ชื่อผู้ประสานงาน
พวีระ อุไรวรรณ.อ.
นางพรรษมา ทองขลัง
คุณเอมอร เกียรติเฉลิมพร
นายประกอบ มีสัจ

เบอร์โทร
0814844602
0818012817
0841328597
0867872603

นายวินัย รุมรณกาศ
นางมาลี นราผ่อง
นางสาวพารดี สติงาม
สมชาย เสือประดิษฐ์

0814907974
868837157
0953590379
0809768462
0837848244
0909629654
0815914492

นางสมปอง เลิศกําลังทรัพย์

รุจิรัตน์ หาญรวีกุลนันท์
นายขวัญนคร มาลา
นายสิทธิพร ทองนิตย์
นายมนตรี พมพาศ
นายบุญเชิด ธวาลา
นายธนพัฒน์ คุ้มวงษ์
ดวงพร อภัยมูลชาญ
นางตัสนาพร บัวแก้ว
นายวิรัตน์ พรรัตนเจริญ
นางปราณี ทองปราง
นายปรีชา ตั้นจาด
นางวิไล ใยวิจิตร
พนุกูล ถนัดทาง)พ(.อ.
นางมัชรี แก้วผง

0870881920
0814037505
0894920522
0818015183
0648656732
0800775949
0819253526
0812083505
0816828013
0866061145
061607954

ที่
320
24
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนหลังเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ลาดพร้าว
ชุมชนซอยลาดปลาเค้า 24
ชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์มัยลาภ
ชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ําสามัคคี
ชุมชนหมู่บ้านราณี 2
ชุมชนหมู่บ้านเรือนแก้ว
ชุมชนหมู่บ้านเสนานิคมนิเวศน์ โครงการ 1
ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง
ชุมชนสันติสุข
ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข 4
ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ
ชุมชนหมู่บ้านรวมโชค
ชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง 2
ชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง 3
ชุมชนหมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ

แขวง
วงศ์สว่าง

เขต
บางซื่อ

จรเข้บัว
จรเข้บัว
จรเข้บัว
จรเข้บัว
จรเข้บัว
จรเข้บัว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว

ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว

335
336
337
338
339
25
340
341
342
343

ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 4
ชุมชนหมู่บ้านสังสิทธิ์
ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ 3
ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา
ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71
สายไหม
ชุมชน กสบ หมู่ .5
ชุมชนกรุณาพัฒนา
ชุมชนใจรัก
ชุมชนซอยทหารอากาศ

ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว

ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว
ลาดพร้าว

คลองถนน
คลองถนน
คลองถนน
คลองถนน

สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม

ชื่อผู้ประสานงาน
นสทัศนันท์. วงษ์สุวรรณ์

เบอร์โทร
0896989924

นางนภาพร ศรีวินทร์

0898140741
083680939
0817529152

นสวิกานดา. สังสรราชทรัพย์

นายวัชรี กาญจนประทุม
นายภรต พหุโล
นางดาราวรรณ นาคะนคร
ฉลอง สว่างใจ
นายมาโนช เทศรัตนพันธ์
ประธานชุมชน
นางณฐมน พิมทอง
นายนําชัย รั้วสกุล
นายชลอ คุ้มวงษ์
นายประสิทธิ์ สารธรรม
นางอัญชนา อัตถจรรยา
ประธานชุมชน
นันทนา นียะพันธ์
พรพุทธรตางศุ

0819030630
0843658505
0851559513
0812685236
0818603834
0955540687
0815969885
0896836801
0849070098
0813157793
0859449684
025423620
0814439638
0867502561

นางดรุณี คําวงศ์

0867893918

นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ

0897697578
0870707737
0819316728
0894804812

นายเฉลิมพล โพธิมะวิวัฒน์

นางอรัญญา นกทอง
นายเบญจมาศ แก่นพรหมมา

นางดารุณี อ่างแก้ว

ที่
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนทองสถิตวิลล่า 52
ชุมชนทองอยู่ร่วมใจ
ชุมชนทิมเรืองเวช
ชุมชนเธียรสวนพัฒนา 33
ชุมชนพูนทรัพย์ (ใต้สะพานโซน 4)
ชุมชนเมตตาพหลโยธิน 50
ชุมชนแม่บ้านร่วมใจพัฒนา
ชุมชนร่วมใจสามัคคี
ชุมชนรวมใจสามัคคี (หนองผักชี)
ชุมชนรวมมิตรสัมพันธ์ (ซอยเธียรสวน 1)
ชุมชนรุ่งเรืองเฮาส์
ชุมชนสัมพันธ์สายน้ําผึ้ง
ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง
ชุมชนหมู่บ้านณัฐกานต์
ชุมชนหมู่บ้านเทพนครนิเวศน์
ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสิน 1 - 2
ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล
ชุมชนนภากาศ
ชุมชนประชานุกูล
ชุมชนมารวย 1
ชุมชนสายไหมพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้าน กม.24
ชุมชนหมู่บ้านเก้าแสนห้าสัมพันธ์
ชุมชนหมู่บ้านเจริญวงศ์
ชุมชนหมู่บ้านซิลค์วิลเลจ
ชุมชนหมู่บ้านทัพฟ้า
ชุมชนหมู่บ้านมัณฑวรรณ

แขวง
คลองถนน
คลองถนน
คลองถนน
คลองถนน
คลองถนน
คลองถนน
คลองถนน
คลองถนน
คลองถนน
คลองถนน
คลองถนน
คลองถนน
คลองถนน
คลองถนน
คลองถนน
คลองถนน
คลองถนน
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม

เขต
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม

ชื่อผู้ประสานงาน
นายณัฐภัทร นกด่วน
นายสุรพล คงปลอดเคราะห์

นสรศศา สุวรรณา.
นายกฤษฎ์ สุวฑฒนะ
นายนิพนธ์ ผลวานิชย์
พสุรินทร์ พึ่งตัว.ท.
พสมัย นิรพิทยาพงศ์.ต.
นายกนกชัย สวัสดี
นางอุไรวรรณ แคล้วจันทร์สะอาด

นายเฉลิม สังข์ประไพ
นายวิภพ มหากาญจนธานี
นางสําเริง ครูใจ
รศประภม.ดร. งานไพโรจน์

รสมชาย อิศนาเวศ.ต.
นายพนมพร ศิวะสัมปัตติกุล

คุณกฤษณา จึงเจริญ
นางนิตยา ปรีชาสวัสดิ์
พณรงค์ ชื่นวิเศษ.อ.อ.
นายณรงค์ฤทธิ์ ศิลตระกู่ล
นสนิติกาญจน์. ชัยจรัสวิทย์

คุณอํานวย อุ่มบางตลาด
นางสุทิน บุนนาค
นางอารีวรรณ ไชยมงคล
นางวรรณลี ไพศาลสุขกล
นายอุทัย ทาทอง
นชัยณรงค์ ปุจฉาการ.อ.
ว่าที่ รพงษ์ศักดิ์.ต. ณ ถลาง

เบอร์โทร
0886159536
0814958697
0813018944
0856314444
085075513
0890741551
0850701407
0874198916
0817713748
0818813750
0817144452
0806097812
0816390993
0819878126
0950540264
0844512150
0882571268
0623353303
0867811489
0874964152
0863226588
0818353499
0847674500
0896782857
0851438657
0925628891
0867555488

ที่
371
372
373
374
375
376
377
378
379
26
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนหมู่บ้านศิรินคร
ชุมชนหมู่บ้านสายทิพย์
ชุมชนหมู่บ้านอภินคร 2000
ชุมชนหมู่บ้านอรุณนิเวศน์
ชุมชนเคหะรัชดาออเงินชุมชนวัดหนองใหญ่
ชุมชนเสือใหญ่
ชุมชนหมู่บ้านอัมพรเพลส 2
ชุมชนอัมพรเพลส 1
หลักสี่
ชุมชนซอยพัชราภา
ชุมชนตลาดบางเขน
ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1
ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนาเชิงสะพานไม้( 2)
ชุมชนบางบัวหมู่บ้านอาทิตย์
ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ
ชุมชนกองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 301
ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 303
ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 310
ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 311
ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 312
ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 313
ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 315
ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 317
ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 320

แขวง
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
ออเงิน
ออเงิน
ออเงิน
ออเงิน
ออเงิน

เขต
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม
สายไหม

ตลาดบางเขน
ตลาดบางเขน
ตลาดบางเขน
ตลาดบางเขน
ตลาดบางเขน
ตลาดบางเขน
ตลาดบางเขน
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง

หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่

ชื่อผู้ประสานงาน
นายอุบล อาจจะบก
รประมวล ตรีหิรัญ.อ.อ.
นางวิภาศรี ศิลาแสง
นายสุชาติ ศรีทวี
นางยุพิน บรรชาติ
รสมัคร พรมนิล.ต.ต.
นสเฟื่องชุมพล อุดมพร.
นายกุลศักดิ์ วงศ์ศรี
รณรงค์ เทียนทอง.ต.

เบอร์โทร
0847576296
0870293744
0831873481
0846785429
0830089108
0819028592
0811347159
0874937979
0897600787

นายสุพล รักษา

0816183346

พสมชาย จินต์ประยูร.ท.

0851858055

นายประสิทธิ์ หล้าคําแก้ว
นายไพรัช ชะยางบอน
นางไพบูลย์ ทับสายทอง
ร ไพบูลย์.ต.กู่ธงแก้ว
นายทองสา ชิดชัยภูมิ

0625818272
0814925803
0815580013
0850209871
0632691947

นางมาลี คร่องรับ
นายมนตรี แจ่มตระกูล
วันเพ็ญ หู้เต็ม
นางดารณี นันทปรีชา
นายพิทักษ์ ถึงแสง
นายดนับ โพธิ์สุวรรณ
นางดวงเดือน อินทนู

0943405516
0619265994
0851257884
0865682409
819209169
0895171468
0873237640

ที่
397
398

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 323
ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 324

แขวง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง

หลักสี่
หลักสี่

399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411

ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 325
ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 327
ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 328
ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 330
ชุมชนชวนชื่นบางเขน
ชุมชนชาวลาดตระเวน
ชุมชนชินเขต
ชุมชนทหารเสือ
ชุมชนพงษ์เพชรแจ้งวัฒนะ 14
ชุมชนพงษ์เพชรพัฒนา
ชุมชนร่วมกิจกรุงศรีพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้านรัตนชัยวิลล่า
ชุมชนหมู่บ้านราชพฤกษ์
กรุงเทพกเตะวันออก
คลองสามวา
ชุมชนบึงไผ่
ชุมชนริมคลอง 1
ชุมชนหมู่บ้านอินทราวิว
ชุมชนกมาลุลอิสลาม
ชุมชนตาหวานพัฒนา
ชุมชนนูรุดดีน
ชุมชนมัสยิดฮิดายาตุ้ลอิสลามมิยะห์ (แสนแสบ)
ชุมชนร่วมใจรักพัฒนา
ชุมชนศรีบูรพาบ้านแบนชะโด

ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง
ทุ่งสองห้อง

หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่
หลักสี่

ทรายกองดิน
ทรายกองดิน
ทรายกองดิน
ทรายกองดินใต้
ทรายกองดินใต้
ทรายกองดินใต้
ทรายกองดินใต้
ทรายกองดินใต้
ทรายกองดินใต้

คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา

27
412
413
414
415
416
417
418
419
420

เขต

ชื่อผู้ประสานงาน
นางเกสรา พลนา
นายสิริศักดิ์ เสน่หา
นางเนตรนภา
นางอุไร วงษ์สกุล
ประธานชุมชน
คุณเพลิน สุดเสน่ห์
นสนิตยา คชภูมิ.
นายองอาจ พรหมพงษ์
รวัชระ เกินกลาง.อ.
นายเผชิญโชค เสนากาญจน์
นางอ่อนแตง บุญสวัสดิ์
ลัดดา กลิ่นบัวขาว
วินัย มณีผล

เบอร์โทร
0972599019
0813161517
0923950424
0809093691

ประธานชุมชน

0816400569

นายอํานาจ วาชโนรี
นายจิรวัฒน์ ชูจิตร
นายชํานาญ เวียงนาค
วารี แฮขํา
นางมะเรียม ยิดนุดดิน

0882350687
0895239554
0870608370
0890001107
0923723010
0886050859
0844676835
0868941736
0899628930

นายอุสมาน พิทักษ์เมธานนท์

นายธนากร งาดํา
นางจิตนา ไทยสุนทร
นายมนูญ ลอยมา

0813625998
0816978940
0840858822
0818992474
0812580952
0850566095
0897899641
0868898825

ที่
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนหมู่ 8 ร่วมใจพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้านอินเตอร์
ชุมชนไทยเอราวัณ
ชุมชนประยงค์แย้ม
ชุมชนมหาโชค
ชุมชนร่มเย็น 24
ชุมชนร่วมใจพัฒนา (คลองกีบหมู)
ชุมชนรุ่งเรือง 1
ชุมชนหทัยราษฎร์ 31
ชุมชนหมู่บ้านทหารกองหนุน
ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณ
ชุมชนหมู่บ้านนันทิศา
ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์
ชุมชนหมู่บ้านหทัยราษฎร์พัฒนา
ชุมชนพร้อมใจพัฒนา
ชุมชนเมืองประชารามอินทราชุมชนร่มรื่น
ชุมชนคลองลํากระดาน
ชุมชนคลองลํามะเขือขื่น
ชุมชนเคหะคลองเก้า
ชุมชนทุ่งรวงทองพัฒนาแบนชะโด
ชุมชนน้ําใสดอกไม้สวย
ชุมชนประชาสร้างสรรค์
ชุมชนพร้อมพัฒนา
ชุมชนรวมน้ําใจพัฒนา
ชุมชนวัดสุขใจ
ชุมชนสามัคคีพัฒนา

แขวง
ทรายกองดินใต้
ทรายกองดินใต้
บางชัน
บางชัน
บางชัน
บางชัน
บางชัน
บางชัน
บางชัน
บางชัน
บางชัน
บางชัน
บางชัน
บางชัน
สามวาตะวันตก
สามวาตะวันตก
สามวาตะวันตก
สามวาตะวันออก
สามวาตะวันออก
สามวาตะวันออก
สามวาตะวันออก
สามวาตะวันออก
สามวาตะวันออก
สามวาตะวันออก
สามวาตะวันออก
สามวาตะวันออก
สามวาตะวันออก

เขต
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา

ชื่อผู้ประสานงาน
สุเทพ คีหลง
นางเกษศิรินทร์ ชื่นเชย
นายอรุณ แสงจันทร์

เบอร์โทร
0816191053

นายสมโภชน์ หลีประเสริฐ
นางสุทธาดา ชฎาภรณ์
อริดฟาน อาดัม
นายสุไรมาน กลมเกลี้ยง
ธีระยุทธ เครือหงษ์
นางพรทิพา วราวุฒิ

0819880025
0891227045
0839972512
0816245882
0818744991
0855010595
0819338125
819344238

คุณชุลีพร เรือเศรษฐ์
นางดวงฤดี พันสมตน
นางนพรัตน์ บุญญพงศ์
นายยงยุทธ์ เทียนรุ่งเรือง
นายอํานวย นุชเสม
นางสําลี ทองน้อย
นายสมยศ เรืองรุ่งโรจน์

0815567508
0815579387
0868838729
0820504040
0815597916
0895197561
0816420958

นางอรีย์ จุ่นดก
นายกฤษดากร อัลซากอฟ
อรษา งามนิยม
นายศรชัย พ่วงรอด

0805904176
0815131056
0968136717
0927398680

นางสาวปราณีย์ โพธิ์พันธ์
นายนวพัฒน์ จิตติ์สุทธิผล
ชวนชม รอดรัตน์

0649403661

อรัญญาลักษณ์ นาห้วยทราย

0897199769

ที่
448
449
450
451
28
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนสุขสันต์พัฒนา
ชุมชนหมู่ 15 พัฒนา
ชุมชนหมู่ 3 แขวงสามวาตะวันออก
ชุมชนอาสาพัฒนา
คันนายาว
ชุมชนเกาะจวน
ชุมชนบ้านเกาะ
ชุมชนเปรมฤทัยรามอินทรา กม.9 ป.1
ชุมชนริมคลองลําเกร็ด
ชุมชนริมคลองหลอแหล
ชุมชนสุเหร่าแดง
ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา
ชุมชนหมู่ 5
ชุมชนหมู่บ้านรังสิยา
ชุมชนหมู่บ้านแสงอรุณ
ชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นครสวนสยาม
ชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นครเสรีไทย
ชุมชนเกาะแครายพัฒนา
ชุมชนจินดาบํารุงพัฒนา
ชุมชนรามอินทรา 89-91
ชุมชนริมคลองระหัสพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 4
ชุมชนหมู่บ้านบกทหารสูงสุด.
ชุมชนหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1 ผัง ก
ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย 1
ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย 1/2
ชุมชนหมู่บ้านฟายน์โฮมส์ 3

แขวง
สามวาตะวันออก
สามวาตะวันออก
สามวาตะวันออก
สามวาตะวันออก

เขต
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา
คลองสามวา

ชื่อผู้ประสานงาน
นายไพบูลย์ อาลี
นายสมชาย หนัดสม
นางสายหยุด ยศกลาง
นายสมควร ห้าวหาญ

คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
รามอินทรา
รามอินทรา
รามอินทรา
รามอินทรา
รามอินทรา
รามอินทรา
รามอินทรา
รามอินทรา
รามอินทรา
รามอินทรา

คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว

นางสะมะ หลังสัน
นายสมชาย พงศ์ตาน์
นายสุรพล บญแก่ง
นายสมศักดิ์ หรั่งรัม
นายจาง โพทามาด
นาย นพรัตน์ สอนประสม
นายสุลัยมาน แสงศรี

เบอร์โทร
0818129757
0860805027
0869826009

0870962384
0836166193
0637183927
0896887338
0839768429
0819205980
คุณกัญญาลักษณ์ ตระกูลชีวพานิตต์ 0813197292
นายเอนก เสือรอด
0819169089
นายเทวา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 0817002792
นายวิชัย ศิริรักษ์
0812582958
คุณศุภมาศ ศุภวิฑิตพัฒนา 0894850380
ว่าที่รชัชวาลย์.ท. วงษ์มะเซาะ 0816270252
นายสมหมาย แสงแก้ว
0948450613
นายธรรมรัตน์ วงช่อนันต์
0891811223
ประธานชุมชนกรรมการ
0846360143
พอวิรัช เปี่ยมหท.
0891994984
นายประทุม สุดใจ
0831985299
นายมารุต คงสุวรรณ์
0879094966
นางอรพินทร์ รัศมีเฟื่อง
0894920051

ที่
474
475
476
477
29
478
479
480
481
482
483
484
30
485
486
487
488

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนหมู่บ้านวาเลนไทน์
ชุมชนหมู่บ้านอมรวิวัฒน์
ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2
ชุมชนหลวงวิจิตร
บางกะปิ
ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้านสินธร
ชุมชนริมคลองกะจะ
ชุมชนลําสาลี
ชุมชนหมู่บ้านเสรี
ชุมชนหมู่บ้านอยู่สบาย
บึงกุ่ม
ชุมชนนวกานต์
ชุมชนหมู่บ้านธนะสิน โครงการ 5-6
ชุมชนสามัคคีพัฒนา
ชุมชนอัสลามคลองกุ่ม

แขวง
รามอินทรา
รามอินทรา
รามอินทรา
รามอินทรา

เขต
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว
คันนายาว

ชื่อผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

คลองจั่น
คลองจั่น
คลองจั่น
หัวหมาก
หัวหมาก
หัวหมาก
หัวหมาก

บางกะปิ
บางกะปิ
บางกะปิ
บางกะปิ
บางกะปิ
บางกะปิ
บางกะปิ

นาย ธนพลเพ็ชรมะลิ
น.ส. วันดี คําเพ็ง
นาย ธัชชัย ลิขิตนกูล
นนิราภรณ์.ส. เกาทัน
นาง วนิดา นาดนาวา
เผด็จ กลิ่นมาลัย
นาย สมพล ชัยเฉลิมพงค์

0974549495
0878154215
0863434232
0861783765
0855551213
0949319900
0816543599

คลองกุ่ม
คลองกุ่ม
คลองกุ่ม
คลองกุ่ม

บึงกุ่ม
บึงกุ่ม
บึงกุ่ม
บึงกุ่ม

นางประกายคํา เมธีพิทักษ์กุล

489
490
491
492
493
494
495
496
497

ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2
ชุมชนซอยรอดอนันต์ 1
ชุมชนซอยสมหวัง
ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 3
ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1
ชุมชนหมู่บ้านสราญรมย์
ชุมชนซอยจิตต์ภักดี
ชุมชนหลังหมู่บ้านฉัตรแก้ว
ชุมชนนวลจันทร์

คลองกุ่ม
คลองกุ่ม
คลองกุ่ม
คลองกุ่ม
คลองกุ่ม
คลองกุ่ม)นวมินทร์(
นวมินทร์
นวมินทร์
นวลจันทร์

บึงกุ่ม
บึงกุ่ม
บึงกุ่ม
บึงกุ่ม
บึงกุ่ม
บึงกุ่ม
บึงกุ่ม
บึงกุ่ม
บึงกุ่ม

0812582633
0863299767
0855011350
0876973220
0957965414
0870441413
0863211194
0858143732
0897807361
0802576823
025195181
0852490345
0841227504

-

นางเพ็ญวิภามณี ไกรสรสุวรรณ 0840841235
นางพาณี ลิ่มสกุล
0853442844
นางนงนุช ดิษฐุ์นุ้ย
0830702931

คุณ อุทัยโรจ ดิษฐปาน
นายคมสันต์ บุญแก้ว
นายมานิตย์ แจ่มมินทร์
นายอนณ ฟูกิจกาญจน์
นายไพเราะ แสงทอง
นายบรรลุ เวียงพล
นโสภา สาลีหมัด.ส.
นางณัฐนีย เจนจัดดาง
นายสมศักดิ์ สมพงษ์
นางาวนวลจันทร์ ชนะ
นางสาววรรณภัทร เดชะวัฒนากูล

นางชไมพร เด่นพิทัตน์

ที่
31
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523

กลุ่มเขต/ชุมชน
ประเวศ
ชุมชนกระทุ่มแจ้งพัฒนา
ชุมชนมัสยิดดอกไม้
ชุมชนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวหลวงจํากัด
ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่
ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่
ชุมชนเกาะกลาง
ชุมชนเกาะมุสลิม
ชุมชนเทพรักษา
ชุมชนกระทุ่มเสือปลา
ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา
ชุมชนคลองมอญ
ชุมชนคลองมะขามเทศพัฒนา
ชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน
ชุมชนบ้านบึง
ชุมชนบ้านม้า
ชุมชนปากคลองสองห้อง
ชุมชนริมคลองประเวศ
ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ
ชุมชนสามัคคีธรรม
ชุมชนสุเหร่าจระเข้ขบ
ชุมชนสุเหร่าทางควาย
ชุมชนสุขาภิบาล 2 (ซอยโรงถ่าน)
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย
ชุมชนหมู่บ้านสุธาทิพย์
ชุมชนหลัง สนประเวศ.
ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่

แขวง
ดอกไม้
ดอกไม้
ดอกไม้
ดอกไม้
ดอกไม้
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ

เขต
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ

ชื่อผู้ประสานงาน
นายอานนท์ เหมลา
นายกานัย ศรีสมัย
นางสาวเย็นตา ไชยกา
นายพีรทร เสนีย์วงศ์
นายสุด ล้อมเล็ก
นายวุฒิพงษ์ วันหวัง
นายมาโนช ทรงศิริ
นายสมาน แสงเงิน
นายณรงค์ พิกุลหอม
นายจรัญ สังข์วิจิตร
นางสุเนตร เพ็ชรหิน
นายมานิต ต้อยน้อย

เบอร์โทร
0819188827
0869975043
0847369247
0867935997
0802924345
0843255962
0851352600
0818050086
0956713199
0849286007

0849238558
นางมะลิวัลย์ โมหะหมัดตาเฮด 0878128489
มานิตย์ สาลี
0908853100
นายสมบัติ เซ็นต์สมบูรณ์
0860325865
นายสมพล นิ่มละออ
0880106574
นายพีระพงษ์ วงษ์ทอง
0644033507
คุณสมาน โตหัวป่า
0813161883
นายมาโนช อยู่สุขสําราญ
0899882036
นายสมาน เมฆลอย
0815652082
นายมนตรี ถนอมศิลป์
0890543420
นายอนันต์ บูชา
086089913
นายบุญส่ง ศรีสุวรรณ
0892344472
นางกัญญาภีค จิตจารุ
0985659255
นายมนัส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 0817322450
นายสุเทพ รอดเสียงล้ํา
0855164646

ที่
524
525
526
527
528
529
530
531
32
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนอ่อนนุช 53 ฝั่งซ้าย
ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ อ่อนนุช 86
ชุมชนเกาะเลิ้งสัมพันธ์
ชุมชนเปรมฤทัย 20
ชุมชนเราะห์มาตุ้ลอิสลาม
ชุมชนมิตรภาพ ซอย 6
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนสุเหร่าคลองเคล็ด
มีนบุรี
ชุมชนแก้วสวัสดิใจบุ
์ ญชุมชนบัวขาวฝั่งใน
ชุมชนบางชันพัฒนา
ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา
ชุมชนพิเชษฐ์
ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์
ชุมชนวังทองพัฒนา
ชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่น
ชุมชนหมู่บ้านธรากร
ชุมชนหมู่บ้านบัวขาว
ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 3
ชุมชนหมู่บ้านพูนสิน 5
ชุมชนหมู่บ้านร่วมสุข 2
ชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง
ชุมชนหมู่บ้านรุ่งนภาเพลส
ชุมชนหมู่บ้านสินธานี 2
ชุมชนหมู่บ้านสุภาวัลย์เทพารักษ์ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี

แขวง
ประเวศ
ประเวศ
หนองบอน
หนองบอน
หนองบอน
หนองบอน
หนองบอน
หนองบอน

เขต
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ
ประเวศ

มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี

มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี

ชื่อผู้ประสานงาน
นายสมศักดิ์ พุ่มพวง
นายณัฐพงษ์ วิวัฒน์ศรี
นายวรวิทย์ เชิงเขา
ประธานชุมชน
นายสิทธิพร กองงามมงคล
นายกฤตภาส โพธิ์นิ่มแดง
นายพล บุตรศรี

เบอร์โทร
0818305671
0814213358
0863250918
0817714185
0870608697
0982717535
0865272295

นางเกศสุดา อุรพนม
นายบุญชอบ ผิวเสวก
นายประมวล เรียงวงษ์
นายอํานาจ ดํารงค์สกุล
นายชาลี ยงยืนชัย
อรุณี วิทย์วัฒนานนท์
นางเฉลยทิพย์ รวงทอง
นายวราพจน์ บิลรับสังข์
นายชานนท์ พรหมฤทธิ์
นายเดช พินิจวรกุล
ชุติมณฑน์ ฉวีพาณิชย์
สมพร สมร
นายพงศธร อยู่คงแก้ว
นายสุรสิงห์ เถาทอง
นายธนสิทธิ ทองเขียว
นายบุญเจือ เพ็ชรดารา
พัฒนพล เอี่ยมอํา

0809340066
0883344257
0958396456
0841573188
081902805
0835449895
0624424655
0819341345
0870491448
0955467875
0616264659
0899832065
0612929691
0841105482
0877997304

ที่
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
33
566
567
568
569

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา
ชุมชนเคหะสุวินทวงศ์
ชุมชนฉัตรหลวง
ชุมชนบ้านเจียระไน
ชุมชนบึงพระยา
ชุมชนพัฒนาบึงขวาง
ชุมชนราษฎร์พัฒนา
ชุมชนสุกกาทอง โครงการ 2
ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ
ชุมชนแสงวิมาน
ชุมชนหมู่บ้านปัญฐิญา
ชุมชนอนุรักษ์คลองแสนแสบ
ชุมชนอับดุลรอมาน
ชุมชนอับดุลเลาะ
ชุมชนอิดซ์ฮาร์ด
ชุมชนอิดซ์ฮาร์ดพัฒนา
ลาดกระบัง
ชุมชนดารุ่ลมุกีมอุปถัมภ์
ชุมชนวัดราชโกษา
ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 1
ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 3

แขวง
แสนแสบ
แสนแสบ
แสนแสบ
แสนแสบ
แสนแสบ
แสนแสบ
แสนแสบ
แสนแสบ
แสนแสบ
แสนแสบ
แสนแสบ
แสนแสบ
แสนแสบ
แสนแสบ
แสนแสบ
แสนแสบ

เขต
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี
มีนบุรี

ขุมทอง
ขุมทอง
คลองสองต้นนุ่น
คลองสองต้นนุ่น

ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง

570
571
572
573
574

ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 4
ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 5
ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 6
ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซนหลังคาขาว
ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซนหลังคาเขียว

คลองสองต้นนุ่น
คลองสองต้นนุ่น
คลองสองต้นนุ่น
คลองสองต้นนุ่น
คลองสองต้นนุ่น

ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง

ชื่อผู้ประสานงาน
นางมณี ตะเคียนโต
ธนพล สอบคําแก้ว
จินตนา ฉันทกุลสถาพร
นางวาสนา วาโจ

เบอร์โทร
0863833042
0852811479
0846701428
817516529

วันดี พลีบัตร
นายเกียรติศักดิ์ มานวงศ์
น อนิศนีย์.ส.พรหมพงษ์
นายอารี เสมสมบุญ

0859589179
0811755058
0830505062
0812863120

ประเสริฐ จํานงค์ไว
นายสมเดช ใบแบแน
นายสุอาน อับดุลรอมาน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
นายสมประสงค์ มะคะเรส
นายสมประสงค์ มะคะเรส

0863390473
0867120667
0843449537

สุกัญญา เลาะและ
เสถียร สวนพรหม
นายสุนัน ไล้เวียน
นายอุดม โกษาเฉลียว
นายวิรัตน์ บุญรอด
นายชัชวาลย์ โก๋กลิ่น
นายบัว อินทะแสน

0959291941
0846913874

0970643553
0915704008
0915692499
0875055133
0838432257
0860933582
0865478020
นางสุธิดา ปาลกะวศ์ ณ อยุธยา 0814097612
ศิริลักษณ์ รัชธาบูรณสกุล
0922568694

ที่
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
34
596
597
598
599
600

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซนหลังคาแดง
ชุมชนจิตรา
ชุมชนน่าฟีอะฮ์ (ลํานายโส)
ชุมชนพุทธมุสลิมสามัคคี- ร่มเกล้า 50
ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 1 โซน 7
ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 2 โซน 9
ชุมชนมิตรประชาร่วมใจฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 6 โซน 12
ชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 5 โซน 11
ชุมชนร่มเกล้า 1
ชุมชนลาดบัวขาวพัฒนา
ชุมชนหมู่ 4 คลองสามประเวศ
ชุมชนเลียบคลองมอญ
ชุมชนซอยธรรมนูญ
ชุมชนประชาร่วมใจ (ตลาดสหกรณ์)
ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร 2
ชุมชนหลวงพรตท่านเลี่ยมชุมชนบึงบัว
ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ 9 (ลําปลาทิว)
ชุมชนสองฝั่งคลอง
ชุมชนหมู่บ้านทิวไผ่พัฒนา
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาทิพพาวาส
สะพานสูง
ชุมชนคลองเจ๊กพัฒนา
ชุมชนคลองทับช้างล่าง
ชุมชนทับช้างคลองบน
ชุมชนบ้านม้าเกาะบน
ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง

แขวง
คลองสองต้นนุ่น
คลองสองต้นนุ่น
คลองสองต้นนุ่น
คลองสองต้นนุ่น
คลองสองต้นนุ่น
คลองสองต้นนุ่น
คลองสองต้นนุ่น
คลองสองต้นนุ่น
คลองสองต้นนุ่น
คลองสองต้นนุ่น
คลองสามประเวศ
ทับยาว
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลําปลาทิว
ลําปลาทิว
ลําปลาทิว
ลําปลาทิว
ลําปลาทิว

เขต
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง

สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง

สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง

ชื่อผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

นายอดุล กะแตเช้า

0879197462

นายสนั่น จันโส

0886379776

นายภาณุวัฒน์ สุวรรณปักษ์ 0814230864
นายกฤษณะ พวงทอง
0941526846
นางนันทิกร สกุลณี
0631603625
นายจํารูญ จําเริญ
ว่าที่ รตรามัญ. สาระพันธุ์
นายประทานพร เทวพรรณ์
นายประจวบ งามดี
รณรชัย สังฆมิตกล
นายสุวัฒน์ พรหมมณีรัตน์
นายยุพล สมปาง
นายสานินทร์ ลาวเกษม
นายบุญเริ่ม มีเย็น
นายปิยะ คงศิลป์
นางอุษา แดงน้อย

0818050298
0814521699
0898238134
0812967660
0858110724
0804468435
0890356498
0874966674
0823560887
0816511466
0860668645

นายจรัญ มิตรน้อย
นายสุวิทช์ มิด้า
นางอรุณีย์ สิงสาหัส
คุณสุมาลี สุขเจริญ
นางสาวใบด๊ะ หวังเจริญ

0814986907
0816997165
0896632571
0897891829
0879816505

ที่
601

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนมัสยิดย่ามีลุ้ลอิบาดะห์

แขวง
สะพานสูง

เขต
สะพานสูง

602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
35
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625

ชุมชนรวมใจพัฒนาวังใหญ่
ชุมชนวังหนับอุทิศ
ชุมชนวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา)
ชุมชนสวนนกพัฒนา
ชุมชนสะพานสูงหมู่ 14 พัฒนา
ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล
ชุมชนแสงธรรมคลองมณี
ชุมชนแสงมณี
ชุมชนหมู่ 11 สะพานสูง
ชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง (สุเหร่าซีรอ)
ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร (เคหะธานี 4)
ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง
ชุมชนหลอแหลคลองใหญ่
ชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา
หนองจอก
ชุมชนนันทวันเซนต์ 1
ชุมชนแผ่นดินทองเจริญดําริ
ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลยากีน
ชุมชนหมู่บ้านจามจุรี
ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฮาซานัย
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 12-13
ชุมชนอัลฟาลาห์
ชุมชนอุมาร์ 2
ชุมชนบ้านคลองนาหมอน
ชุมชนแผ่นดินทองวัดพระยาปลา

สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง

สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง

กระทุ่มราย
กระทุ่มราย
กระทุ่มราย
กระทุ่มราย
คลองสิบ
คลองสิบ
คลองสิบ
คลองสิบ
คลองสิบสอง
คลองสิบสอง

หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก

ชื่อผู้ประสานงาน
นายดํารงศักดิ์ วงษ์เจริญ
นายอดิศักดิ์ มั่นหมาย
นายวิเชียร ฉิมวิเศษ
นายนพรัตน์ เดธรรม
คุณเชิดศักดิ์ แรงฤทธิ์
นายนิพนธ์ วงษอรุณ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสุไวบ๊ะ ฐิตะสุวรรณ
นายอดุลย์ เซะวิเศษ
นายมนัส มนัสกุล
วรวิทย์ พงษ์ประเทศ
นายประวิทย์ ศรีวิเศษ
นางรัตนากร นุชตะยะ
นายสมเกียรติ โชคชัยมาดล
นายเสนาะ บิลลี
นางสาวสมพร คํามิน

เบอร์โทร
0835437664
0877735636
0819044428
0959638024
0861005822
0875960442
0845738257
0841186742
0814037952
0853697065
0878357195
0898162529
0815087367
0809109884
0866189472
0643367279

นางวาสนา กล่ํากลาย
นางสาวฟารีดา สะกล
นายวันทา อุดหนุน
นายอนันต์ อับบัส
นายสมรรถ สนนุกิจ

0890590571

นางประพีร์ เปรมปรีดา
นายจิรภัทร ชื่นชม

0970150024
0814547931

0894556976
0817426801
0966175474

ที่
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนวัดใหม่เจริญราษฎร์
ชุมชนนาตับสร้างสรรค์
ชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลคอยรอต
ชุมชนแผ่นดินทองดารุสสลาม (บาหยัน 1)
ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลเอี๊ยะซาน
ชุมชนแผ่นดินทองสุกกาทอง
ชุมชนพัฒนาบ้านแบนใหญ่
ชุมชนหมู่บ้านพิบูลทรัพย์ 17
ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลลอฮ์
ชุมชนเคหะชุมชนฉลองกรุงโซน 6
ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์
ชุมชนแผ่นดินทองลํามดตะนอยสร้างสรรค์
ชุมชนแผ่นดินทองวัดลําต้อยติ่ง
ชุมชนแผ่นดินทองวัดลําพะอง
ชุมชนแผ่นดินทองศิริวังพัฒนา
ชุมชนสุขใจวิลเลจ 2
ชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ 15
ชุมชนกิติชัย 2
ชุมชนบึงฝรั่งพัฒนา
ชุมชนแผ่นดินทองบ้านเกาะพัฒนา
ชุมชนแผ่นดินทองอัรเราะห์มาน
ชุมชนแผ่นดินทองอัลฮุดา
ชุมชนมิตรไมตรีสัมพันธ์
ชุมชนเลียบคลอง 13
ชุมชนหมู่ 4 ร่วมพัฒนา
ชุมชนหมู่ที่ 8 หนองจอกกงลิบฮัวเคียว

แขวง
คลองสิบสอง
โคกแฝด
โคกแฝด
โคกแฝด
โคกแฝด
โคกแฝด
โคกแฝด
โคกแฝด
โคกแฝด
ลําต้อยติ่ง
ลําผักชี
ลําผักชี
ลําผักชี
ลําผักชี
ลําผักชี
ลําผักชี
ลําผักชี
ลําผักชี
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก

เขต
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก
หนองจอก

ชื่อผู้ประสานงาน
นายสุข ศรศิลป์
นายสมบูรณ์ กรรเจริญ
นายไพศาล ใหญ่โสมานัง
นายยรรยง ปรีดากร
นายสอาด แอนดะริส
สมคิด แดงทับทิม
นายคมสัน สุบรรณรักษ์

เบอร์โทร
029899413
0897850984
0988657815
0861256607
0637271806
0830891321
0923716049

จงกลณ์ ปัญจแก้ว
วีระชัย บาระเฮม
นายวิเวก เคหะรอด
นายเฉลิมชน คงสมใจ

0813634801
0816157251
0816253823
0988278544
0846538261
0957628510
0865427269
0898103248
0984871072
0890038431

เสน่ห์ ศิลปเจริญ
นางวัชลีย์ เพ็ชบุรี
นายสุนทร หริ่มเพ็ง
นายนรินทร์ ทุทสาระพันธ์
นายวัย เจริญสุข
นายทวิช ถนอมทรัพย์
นายมารุดดีน เอื้องจําปา
นายสุไลมาน คะเด
นายอนุวัฒน์ อิบรอเฮม
นางวิมล หมอกวัง
นางกรกนก แสงสุข
พิชิต เด็ดดวง
ขวัญจิตร ประเสริฐศรี

0938901035
0832730542
0896730398
0933173240
0816152099
0951639693

ที่
653
654
36
655
37
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนหมู่บ้านธันยพฤกษ์
ชุมชนอัลฮุสนา
กรุงธนเหนือ
คลองสาน
ชุมชนหลังตลาดเจริญนคร
จอมทอง
ชุมชนเรือนไทยพัฒนา
ชุมชนคุณยายวัน
ชุมชนจอมทอง
ชุมชนชาวสวนสัมพันธ์
ชุมชนซอยสุดเขต
ชุมชนบางระแนะน้อย
ชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากีน
ชุมชนวัดบางขุนเทียนนอก
ชุมชนแก้วกลม
ชุมชนซอยร่วมสุข
ชุมชนซอยวาสนา
ชุมชนตลาดน้ําวัดไทร
ชุมชนร่วมพัฒนาเอกชัย 31
ชุมชนรวมมิตร
ชุมชนวัดสิงห์
ชุมชนสุขสันต์พัฒนาเอกชัย 26
ชุมชนนางนอง 2 สันติสุข
ชุมชนริมคลองบางค้อ
ชุมชนวัดมงคลวราราม
ชุมชนวุฒากาศ 46 (อพยพ 2)
ชุมชนศาลาครืนรวมใจ

แขวง
หนองจอก
หนองจอก

เขต
หนองจอก
หนองจอก

ชื่อผู้ประสานงาน
วันเพ็ญ มาไกล
นางยุพิน ฟักเขียว

เบอร์โทร
0925813939
0853613968

บางลําภูล่าง

คลองสาน

นายศรีอุไร คล้ายทอง

024387176

จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางค้อ
บางค้อ
บางค้อ
บางค้อ
บางค้อ

จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง

นิยา เทิดชูชื่น
สชาญณรงค์.อ. ประเสริฐศรี
คงเดช สุขเกษรม
นายวิเชียร พรหมสุข
เจริญ ประพฤตินอก
พพยนต์.)พ(.ว.ว. จันทร์แจ้ง

0896852530
0815522927
0897742508
0896716971
0876933224
0899236830

สุนทร
สุวรรณา พวงกลิ่น
นางบัวผัน ตรีทศ

0892330082
0957719636
0860113078

นางฉันทนา ปัญญายิ่งยง

0858052419

เกสร บัวเพ็ชร
นวพร อินทฤทธิ์
นายประจักษ์ วุฒิวิมล
อประทิน บุญประเสริฐ.

0890715883
0946789584
0853304117
0812812303

ชุติมา อุปลกะลิน
ยอดธรรม ดิษยบุตร

0884960232
0844224433

ที่
677
678
38
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
39
701

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนข้าราชการตํารวจ บก.น.9
ชุมชนสินทวีวินล่า
ตลิ่งชัน
ชุมชนบ้านคู่คลอง
ชุมชนสองแขวง
ชุมชนฉิมพลี
ชุมชนวัดกระจัง
ชุมชนวัดทองบางระมาด หมู่ 10 ฉิมพลี
ชุมชนวัดมณฑป
ชุมชนซอยพฤกษอุดม - วัดน้อยใน
ชุมชนบ้านลุ่ม
ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์
ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย
ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา
ชุมชนวัดเกาะ
ชุมชนหมู่ 8 วัดทองบางเชือกหนัง
ชุมชนวัดเพลงกลางสวน
ชุมชนศาลาหลังบ้าน
ชุมชนหมู่ 1,3 บางพรม
ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน (วัดงิน)
ชุมชนวัดมะกอก
ชุมชนหมู่ 6 บางระมาด
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดกาญจนสิงหาสน์ 18,19
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 2
ชุมชนหมู่บ้านมหาดไทย 1
ทวีวัฒนา
ชุมชนคลองเนินทราย

แขวง
บางมด
บางมด

เขต
จอมทอง
จอมทอง

ชื่อผู้ประสานงาน
นางทิวา เทียนหิรัญ

เบอร์โทร
0638326519

คลองชักพระ
คลองชักพระ
ฉิมพลี
ฉิมพลี
ฉิมพลี
ฉิมพลี
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
บางเชือกหนัง
บางเชือกหนัง
บางเชือกหนัง
บางพรม
บางพรม
บางพรม
บางพรม
บางระมาด
บางระมาด
บางระมาด
บางระมาด
บางระมาด

ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน

นางนพรัตน์ สอนวิทย์
นายบุญเลิศ ม่วงอาย
นางทัญญลักษณ์ สังข์ถนัฐ์
นายอดิศักดิ์ สร้อยเงิน
นางมุกดา ไทยหอม
นางศรียา เจริญผล
นปารวี ชาตาคม.ส.
นางชุวชาติ แสงหิรัญ
นายประสิทธ์ พงษ์เภา
นางลัดดาวัลย์ สาบสน
นายธนกร โพธิกุล
นายสอาด กันพุ่ม
นางนันทนภัส จําปาขอม
นายประเชิญ นิ่มนวลดี
ผบุญสมอง แจ่มศรี.อ.
นายสมชาย แย้มเวช
นายประสิทธิ์ พงษ์เภา
นายบุญส่ง หน่อใหม่
นายชูชาติ ยิ้มงาม

0892057532
0890073612
0892044314
0817741258
0879859577
0970652865
0948568540
0871598963
0877188877
0815809474
0804934224
0890562343
0816409689
0851683155
0813384297
0924645978
0877188877
0809107911
0826454659

นอัยรา แสงทวีป.ส.
นางวันดี เอนกจํานงค์พร

0814090023
0818593714

ทวีวัฒนา

ทวีวัฒนา

นายสุรชัย ฤกษ์โสภา

0841238196

ศูนย์29-ช่วงนุชเนตรเขตจอมทอง-

ที่
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
40
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนบางพรหมร่วมใจ
ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ
ชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์
ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ
ชุมชนประตูน้ําฉิมพลี
ชุมชนพัฒนาหมู่บ้านเปรมวดี
ชุมชนวัดปุรณาวาส
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรสกุลทิพย์
ชุมชนหมู่บ้านพรรณพฤกษา
ชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1-2
ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์
ธนบุรี
ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา
ชุมชนเจริญนคร 66
ชุมชนตรอกสะพานยาว
ชุมชนมะนาวหวาน
ชุมชนวัดดาวคนอง
ชุมชนวัดกันตทาราราม
ชุมชนวัดบางสะแกใน
ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย
ชุมชนสามัคคีธรรม
ชุมชนตรอกเทวดา
ชุมชนตากสินสัมพันธ์
ชุมชนสวนพลู
ชุมชนสองร้อยห้อง
ชุมชนกุฎีจีน

แขวง
ทวีวัฒนา
ทวีวัฒนา
ทวีวัฒนา
ศาลาธรรมสพน์
ศาลาธรรมสพน์
ศาลาธรรมสพน์
ศาลาธรรมสพน์
ศาลาธรรมสพน์
ศาลาธรรมสพน์
ศาลาธรรมสพน์
ศาลาธรรมสพน์
ศาลาธรรมสพน์

เขต
ทวีวัฒนา
ทวีวัฒนา
ทวีวัฒนา
ทวีวัฒนา
ทวีวัฒนา
ทวีวัฒนา
ทวีวัฒนา
ทวีวัฒนา
ทวีวัฒนา
ทวีวัฒนา
ทวีวัฒนา
ทวีวัฒนา

ชื่อผู้ประสานงาน
นางศรีอัมพร ชินบุตรานนท์
นางปรียา วงษ์ประยูร
นางจริญญา หนูเวียง
ลุงตุ้มนายสวัสดิ์( ลิ้มตระกูล)
นายสุรเดช คํารบ
นางกมลภัทร วิทิพย์รอด
อารีย์ แก้วดี
นายวันปิติ สิงหโกวินท์
นางกรภัทร์ สุทธิ
นางสมหวัง เดวิง
สุรศักดิ์ เกสร

เบอร์โทร
0867821529
0972382946
0860150914
0858342574
0815115520
0814075552
0897915405
0814846514
0822929929
0875001037
0933612509
0831084608

ดาวคะนอง
ดาวคะนอง
ดาวคะนอง
ดาวคะนอง
ดาวคะนอง
ตลาดพูล
ตลาดพูล
ตลาดพูล
ตลาดพูล
บางยี่เรือ
บางยี่เรือ
บางยี่เรือ
บุคคโล
วัดกัลยาณ์

ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี

นายฉลวย คล้ายหนองสรวง
คุณธัญวลักษณ์ สุขใจธรรม
ประธานชุมชน
สมานชัย เปรมสมาน
นางปราณี จวบจันทร์ผล
เอี่ยม อัมเพน

0863762997
0987265939
0824628855
0845566846
0869708561
0879872048

นบุปผารัตน์ ตั้งประพฤติดี.ส.

0868041485
0957591839
0814539750
0847735686
0830940333
0841420927
0861055547

นางกมลทิพย์ โชคมงมลเสถียร

ประเสริฐศิริ พานธุวงศ์
ชนินทร์ เสนะวัต
นเสมอใจ คูหาเพ็ชร.ส.
มูฮาหมัด หวังพฤกษ์
นางสาวอุรสยา บุณยกรธนาธิป

ปิ่นทอง วงษ์สกุล

ที่
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
41
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนโรงคราม
ชุมชนวัดบุปผาราม
ชุมชนวัดประยุรวงศ์
ชุมชนเกื้อวิทยา
ชุมชนวัดบางน้ําชน
ชุมชนวัดราชวรินทร์
ชุมชนสุทธาราม
ชุมชนบางไส้ไก่บ้านสมเด็จ
ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ
ชุมชนวัดประดิษฐาราม
ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
ชุมชนศรีภูมิ
ชุมชนสี่แยกบ้านแขก
บางกอกน้อย
ชุมชนชวนชื่น
ชุมชนวัดบางขุนนนท์
ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น
ชุมชนคลองล่าง
ชุมชนจรัญ 31 รวมใจ
ชุมชนซอยประชาร่วมใจ
ชุมชนตรอกไผ่วัดบางเสาธงชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่งขวา)
ชุมชนวัดไชยทิศ
ชุมชนวัดเพลงวิปัสสนา
ชุมชนวัดมะลิ 2 (เจือ เชื่อมจิตต์)
ชุมชนวัดรวกสุทธาราม
ชุมชนวัดโพธิ์เรียง

แขวง
วัดกัลยาณ์
วัดกัลยาณ์
วัดกัลยาณ์
สําเหร่
สําเหร่
สําเหร่
สําเหร่
หิรัญรูจี
หิรัญรูจี
หิรัญรูจี
หิรัญรูจี
หิรัญรูจี
หิรัญรูจี
บางขุนนนท์
บางขุนนนท์
บางขุนนนท์
บางขุนศรี
บางขุนศรี
บางขุนศรี
บางขุนศรี
บางขุนศรี
บางขุนศรี
บางขุนศรี
บางขุนศรี
บางขุนศรี
บางช่างหล่อ

เขต
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี
ธนบุรี

ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาโรช โลหะญาณจารี
ประดิษฐ์ ห้วยหงษ์ทอง
ประสาท
นสณัฐวดี มิ่งชัย.
นายณรงค์ มีประเสริฐ
นางฐิตินันท์ เฉี่ยมสุขนันท์
นางนวพร โสรธร
นางยสุทธิ มนาปี
นายณรงค์ ศิริขัต
คุณอิศรา รักธรรม
นายประพันธ์ สุวรรณโคราช
นพร้อมวุฒิ นารี.ส.
สุมนา พันธุ์ไพโรจน์

เบอร์โทร
0868915587
0833004215

บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย

นางชดช้อย ภูมิสามพราน
นายบุณย์เอนก ญาณโสภาค
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นายสุรักษ์ ดวงถิ่นยา
นายสัมฤทธิ์ ฤทธิชัย
นายกําจัด เศรษฐรุจิ
นายประทีป ระฆังทอง
นายธนากาศ ดิษผล
นางนุกูล กรธนะ
นายโชติอนันท์ เหมทานนท์
นายดํารง กรานแก้ว
นายธนัชศิลป์
นรินทร์ แป้นประเสริฐ

0891566061
0614519288

0970414242
0810802255
0833032661
024386155
0959497745
0814837859
0846931257
0909020058
0875100602
0849279996

815542293
0817538835
0837570069
0840923948
0949904635
0820082104
0833055615
0819274221
0819319915

ที่
754
755
756
757
758
759
760
761
762

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนเคหะสน. บางกอกน้อย
ชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ
ชุมชนซอยสุดสาคร
ชุมชนตรอกข้าวเม่า
ชุมชนพรพิพัฒน์
ชุมชนวัดครุฑ
ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก
ชุมชนวัดยางสุทธาราม
ชุมชนวัดอมรทายิการาม

แขวง
บ้านช่างหล่อ
บ้านช่างหล่อ
บ้านช่างหล่อ
บ้านช่างหล่อ
บ้านช่างหล่อ
บ้านช่างหล่อ
บ้านช่างหล่อ
บ้านช่างหล่อ
บ้านช่างหล่อ

เขต
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย

ชื่อผู้ประสานงาน
นางสุมาลี สุวรรณรัตน์
นสมชาย จิตรเจริญ.ต.
นายบานเย็น รักนักเรียน
นายอนุชา เกื้อจรูญ
นายชัยพร เสียงเลิศ
นายอมร ไชยมณี
สมเกียรติ สมศรี
นายชาติ วิเชียรฉาง
สมบุญ เนื่องจากฉิม
นายชาญยุทธ สุริยะสกุลมณี
นายรังสรรค์ ชื่อประเสริฐ
นายจํานงค์ บุญน้อย
นายบัญชา เทียนศิริ
นางรัชนีกร ปลั่งกลาง
นทสมศักดิ์ บุญเรือง.
นายพิชิต บุญจินต์
นายชัยรัตน์ ศิริราชธรรม
นายอาณัตื บุญมา
นายสุบินทร์ ลิ้มประเสริฐ
สุบรรณ์ นวนมีสี

เบอร์โทร
0841842385
0870903519
0855613910
0817016889
0947812134
0859832554
0895169293
0631377787
0982628772
0860666272
0855416285
0982646124
0863819164
0818244024
0846818382
0877180102
0614031833
0818365872
0923604464

763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
42
773
774
775
776
777
778

ชุมชนวัดอัมพวา
ชุมชนสายใต้เก่า
ชุมชนตรอกวังหลัง
ชุมชนวัดระฆัง
ชุมชนวัดวิเศษการ - วัดฉิมทายกาวาส
ชุมชนวัดสุวรรณาราม
ชุมชนสันติสุข
ชุมชนมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
ชุมชนวัดดุสิตาราม
ชุมชนสวนหลวง
บางกอกใหญ่
ชุมชนข้างโรงเรียนเสสะเวช
ชุมชนโค้งกระเทียม
ชุมชนซอยสมบุญพัฒนา
ชุมชนตรอกตาแทน
ชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ
ชุมชนรวมพล

บ้านช่างหล่อ
บ้านช่างหล่อ
ศิริราช
ศิริราช
ศิริราช
ศิริราช
ศิริราช
อรุณอมรินทร์
อรุณอมรินทร์
อรุณอมรินทร์
วัดท่าพระ
วัดท่าพระ
วัดท่าพระ
วัดท่าพระ
วัดท่าพระ
วัดท่าพระ

บางกอกใหญ่
บางกอกใหญ่
บางกอกใหญ่
บางกอกใหญ่
บางกอกใหญ่
บางกอกใหญ่

นายสมพร สว่างดี
นางสาวสุขขี ชินวงศ์
นางสาวยุวดี กาชาละ
นางสุภนิจ ทรงทองนาม
นางชฎาธร ตวงเพิ่มทรัพย์

0624792814
0923618885
0819313300
0924923893
0865154631

ที่
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
43
790
791
792
793
794
795
44
796
797
798
799
800
801

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนลานโพธิ์
ชุมชนวัดท่าพระ
ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์
ชุมชนวัดใหม่วิเชียร
ชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก
ชุมชนสัมพันธ์
ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช
ชุมชนปรกอรุณ
ชุมชนลานมะขามบ้านหม้อชุมชนวัดเครือวัลย์
ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม
บางพลัด
ชุมชนร่วมพัฒนาซอยจรัญสนิทวงศ์ 65
ชุมชนวัดเทพากร
ชุมชนศาลเจ้าปุงเท่ากง
ชุมชนวัดคฤหบดี
ชุมชนมัสยิดบางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ 86
ชุมชนแสงทอง
กรุงธนใต้
ทุ่งครุ
ชุมชนคอลิดีน
ชุมชนดารีซีน
ชุมชนดารุ้ลอิบาดะฮ์
ชุมชนใต้สะพานโซน 1
ชุมชนประชาอุทิศ 68
ชุมชนหมู่ 5 ทุ่งครุ

แขวง
วัดท่าพระ
วัดท่าพระ
วัดท่าพระ
วัดท่าพระ
วัดท่าพระ
วัดท่าพระ
วัดท่าพระ
วัดอรุณ
วัดอรุณ
วัดอรุณ
วัดอรุณ

เขต
บางกอกใหญ่
บางกอกใหญ่
บางกอกใหญ่
บางกอกใหญ่
บางกอกใหญ่
บางกอกใหญ่
บางกอกใหญ่
บางกอกใหญ่
บางกอกใหญ่
บางกอกใหญ่
บางกอกใหญ่

ชื่อผู้ประสานงาน
นางปุณณภา ศรีเจริญสุข
นายสุรชาติ จันทร์แย้ม
นายชัยยุทธ สุวรรรณเสนีย์
นายยุทธ ระเบียบ
นายนิวัฒน์ เคศะเทศานนท์
นายดวงจันทร์ ศรีวงศ์
นายกฤษฎา โคมดอกฟ้า
นายสมบัติ ทองสวัสดิ้
นายวันชัย ลาภวิไลพงศ์
นางผานี อมรวัฒนา
นายสมชาย อินทรมหันต์

เบอร์โทร
0894836348
0951599987
0867936701
0891155809
0867852640
0960945729
0861761277
0844655050
0849292244
089944563
0891389941

บางบําหรุ
บางพลัด
บางพลัด
บางยี่ขัน
บางอ้อ
บางอ้อ

บางพลัด
บางพลัด
บางพลัด
บางพลัด
บางพลัด
บางพลัด

นายระดม ทองอยู่เลิศ
นายสุวัฒน์ชัย สมเนตร
นายชัยยศ อัศวกายเพชร
นายสิทธิพร ซอหิรัญ
นางสมใจ พุทธโส
นางสังเวียน แจ่มมาโนช

0886494281
024331163
0818047194
0817350627
0836105760
0849224577

ทุ่งครุ
ทุ่งครุ
ทุ่งครุ
ทุ่งครุ
ทุ่งครุ
ทุ่งครุ

ทุ่งครุ
ทุ่งครุ
ทุ่งครุ
ทุ่งครุ
ทุ่งครุ
ทุ่งครุ

นายทองดี บุญตา
นสรุ่งฤดร เดือนเด่ย.
ยงยุทธ หวังนิมิน
นายเฉลิมศักดิ์ ลีวังษี
กฤษณา น้อยปลา
-

0873493393
0851717108
0850600249
0924142721
0890523712
-

ที่
802
803
804
805
806
807
808
809
810
45
811
812
813
814
815
816

กลุ่มเขต/ชุมชน

แขวง

เขต

ชุมชนบูลไลท์
ชุมชนประชาอุทิศ 43
ชุมชนมติมิตร
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนหมู่ 2 บางมด
ชุมชนหมู่ 3 บางมด
ชุมชนหมู่ 5 บางมด
ชุมชนหลังวัดกลางนา
ชุมชนอัตตักวา
บางขุนเทียน
ชุมชนทรัพย์นุกูลพัฒนา
ชุมชนวัดบัวผัน
ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม
ชุมชนหลวงพ่อเต่า
ชุมชนหัวป่า
ชุมชนข้างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

บางมด
บางมด
บางมด
บางมด
บางมด
บางมด
บางมด
บางมด
บางมด

ทุ่งครุ
ทุ่งครุ
ทุ่งครุ
ทุ่งครุ
ทุ่งครุ
บางมด
ทุ่งครุ
ทุ่งครุ
ทุ่งครุ

ท่าข้าม
ท่าข้าม
ท่าข้าม
ท่าข้าม
ท่าข้าม
แสมดํา

บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน

817
818
819
820
821
822
823
824
825
826

ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 1
ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 5 โซน 1
ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 5 โซน 2
ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 3 โซน 1
ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์
ชุมชนซอยนายเจียก
ชุมชนซอยศักดิ์มงคลชัย
ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา
ชุมชนบางกระดี่ หมู่ 9
ชุมชนปู่โฉมพัฒนา

แสมดํา
แสมดํา
แสมดํา
แสมดํา
แสมดํา
แสมดํา
แสมดํา
แสมดํา
แสมดํา
แสมดํา

บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน

ชื่อผู้ประสานงาน
ณัฐวุฒิ ปฤษณนนท์
นางวรรณา แสงอ่อน
นายธนญชัย ธนชูเชาวน์
มีอยู่แล้วทางเขตทุ่งครุ
นายหล้า ธนธงเชาว์
คุณปรีชา พลอยเลี้ยง
วสิรากรณ์ ใบตานี
นายรังสรรค์ พูลเพิ่ม
นายชํานาญ โนรัตน์

เบอร์โทร
0805502219
0897604629
0813986148
0926144179
0861215679
819207314
0917487740
0813041095
0917804260

นางพันธ์ทิพย์ บุตรตาด
นายสุทิน อ่อนฟุ้ง
นายสุระชัย พงษ์ชาญยุทธ

0846428947
0863356745
0840783670

กชกร เกิดสินธุ
พันธ์ทิพย์
สมหมาย
นายสุพงศ์ โชติพันธุ์
ประไพร สมภาร
นายฤทธิชัย สายประภากร
นางวันเพ็ญ ตัณฑปุตตะ
นสกิติยา ภิรมย์แสง.
นางสําราญ หงษ์เวียงจันทร์
นางสาวพรศิริ โพธิ์สุวรรณ
นายชํานาญ พนมเขต
นายปรีชา ลําพึงวร
นางภพิมล ขุนพรหม

0812020887
0987923955
0982864179
0851552464
0843886371
0819110563
0815618649
0840924512
0847259437
0882756630
๐๘๓๖๑๕๗๙๓๕
0869727511
0939513596

ที่
827
828
829
830
831
832
46
833
834
47
835
48
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนโฟร์โมสต์
ชุมชนมุ่งพัฒนา
ชุมชนวัดกก
ชุมชนวัดนาคสี่บาท
ชุมชนวัดแสมดํา
ชุมชนสามัคคี
บางแค
ชุมชนเลียบคลองบางแค
ชุมชนหมู่บ้านเพชรสยาม 3
บางบอน
ชุมชนมั่นคง 133
ภาษีเจริญ
ชุมชนพูนบําเพ็ญ
ชุมชนหมู่ 1 คลองขวาง
ชุมชนข้างวัดบางแวก
ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์
ชุมชนวิจิตรสามัคคี
ชุมชนนวมประดิษฐ์
ชุมชนกัลปพฤกษ์ หมู่ 4
ชุมชนคลองลัดภาชี
ชุมชนจันทร์รวมใจ
ชุมชนจันทรังษี
ชุมชนแป๊ะกงร่วมใจ
ชุมชนเพชรเกษม 58
ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 10
ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 11
ชุมชนเลิศสุขสม

แขวง
แสมดํา
แสมดํา
แสมดํา
แสมดํา
แสมดํา
แสมดํา

เขต
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน
บางขุนเทียน

ชื่อผู้ประสานงาน
นายสมศักดิ์ แตงมณี
นางณัฐกาญจน์ ศุภลักษณ์
นางปราณี พยัฆกุล

0865478299
0867822236

นางพรรษพล นรชาญ

0628459556

หลักสอง
หลักสอง

บางแค
บางแค

นายภูเมธ กมลศุภกิตติ์
สุกัญญา

0870841998
0898830118

บางบอน

บางบอน

นางรชนีย์กร จันทร์บริบูรณ์ 0897614583

คลองขวาง
คลองขวาง
คูหาสวรรค์
คูหาสวรรค์
คูหาสวรรค์
บางจาก
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน

ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ

นายรัตนประโชติ พูนบําเพ็ญ

สมควร กาญจนพิบูลย์
นางสุชาดา วาลย์สอาด
นายสุรินทร์ เปี่ยมสอาด
นางปราณี ทิพย์ขยัน
นายนภา ม่วงงาม
คุณจุมพล ปรักกะมานนท์
ฉวีวรรณ ตระกูลธรรม
นายสมพงษ์ กิมฮวดกุล
อําพัน เปลี่ยนวงษ์
นายสมหมาย บุญเอี่ยม
นายสัมพันธ์ ผิวสุข
นายวินัย เจริญสุข
ประสพโชค ทรัพย์ดีมีสุข
นางอารมณ์ ยมทอง

เบอร์โทร

0813373633
0899231088
0898875498
0823418877
0825856835
0832450511
ฝ่ายพัฒนาเขตภาษี

0879910071
0816580897
0855501710
0818694013
069248766
0816141665
0896763950
0902375802

ที่
851
852
853
854
855
856
857
858
859
49
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
50
871
872
873
874
875

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐารามเขต 1 หมู่ 1
ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต1 หมู่ 3
ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3
ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5
ชุมชนหมู่ 4 ชาวบางแวก
ชุมชนเพชรเกษม 42
ชุมชนหมู่บ้านตวงทอง
ชุมชนหลังวัดรางบัว
ชุมชนกําแพงทองพัฒนา
ราษฎร์บูรณะ
ชุมชนรวมน้ําใจ
ชุมชนรุ่งอรุณ
ชุมชนเบอร์ลี่
ชุมชนซอยสถาพร
ชุมชนร่วมใจ
ชุมชนรุ่งเรือง
ชุมชนวัดสน
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ
ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ
หนองแขม
ชุมชนกองขยะหนองแขม
ชุมชนดงรัก
ชุมชนหมู่ 1 หนองแขม
ชุมชนหมู่บ้านพุดตาน
ชุมชนหมู่บ้านวังทอง

แขวง
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางด้วน
บางแวก
บางหว้า
บางหว้า
บางหว้า
ปากคลองภาษีเจริญ

เขต
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ
ภาษีเจริญ

ชื่อผู้ประสานงาน
นายจิระศักดิ์ สายวรรณะ
นายเฉลิม หุ่นห้อย
นายสิวัฒน์ เหมือนเงา
นายธิติวัฒน์ สิทธิพูนปวีร์
นางมะลิวัลย์ พรมมา
นายวีรพล กุโลทัย
นายชูรัตน์ สายใยทอง
นสอนงค์ อยู่เอี่ยม.
นายสมชาย พึ่งศิลป์

เบอร์โทร
0851656826
0851305965
0897615001
0970637034
0970966622
0817420797
0944925395
0849082688
0944978519

บางปะกอก
บางปะกอก
ราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ

ราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ

เบ็ญจา พงศ์สีทอง
นายอดิศักดิ์ งามวิริยะวงศ์
นางขาว แสงศุภวิจิตกุล

0847553290
02-4689974

วัฒนชัย โชติศิริ
นางสํารวย เอี่ยมจรูญ

0879037208
0897734529

นายนพ อิ๋วสวัสดิ์
นายขจัด เชื้ออาษา
ทัศนีย์ โกจิราพันธ์
นางกุหลาบ ศรีเหรัญ

0879994077
0813319523
0873613434
0818554691

หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม

หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม

บันลือ เปี่ยมพาน

0819290529

นายสุทัศน์ สุวรรณนิกระ
นายบรรพต กาฬภักดี

0617855559
0819178291

ที่
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนหรรษา 1
ชุมชนหรรษา 79
ชุมชนเลียบคลองมหาศร
ชุมชนการค้าหนองแขม หมู่ 2
ชุมชนคอนโดหนองแขม
ชุมชนจันทร์ทรัพย์
ชุมชนฉัตรชัยเสริมโชค
ชุมชนชายคลอง
ชุมชนซอยเพชรเกษม 108
ชุมชนซอยกํานันวิจิตร
ชุมชนซอยต้นสน
ชุมชนซอยนาคสถาพร 1
ชุมชนซอยนาคสถาพร 2
ชุมชนซอยหล่อพระ
ชุมชนดวงเดือน
ชุมชนนาคสามัคคี
ชุมชนบุญส่ง
ชุมชนพงษ์ศิริชัย 2
ชุมชนรักเจริญ
ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม
ชุมชนหมู่ 3 หนองค้างพลู
ชุมชนหมู่ 4 หนองค้างพลู
ชุมชนหมู่บ้านชมเดือน 2
ชุมชนหมู่บ้านสุขสันต์ 9
ชุมชนหรรษากรมที่ดิน
ชุมชนหรรษาชัยพัฒนา
ชุมชนหรรษามาเจริญ

แขวง
หนองแขม
หนองแขม
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู

เขต
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม
หนองแขม

ชื่อผู้ประสานงาน
นายอุดมวิทย์ สวนสมยุค

เบอร์โทร
0839937411

สมเจตน์ เกตุแก้ว

0814248482

นสจารุชา จิ๋วเจริญ.

0902569040

นางทัชชา แดงสีนนท์

0809819195

นายธงชัย ไชยยะ

0892225985

ที่
903
904

กลุ่มเขต/ชุมชน
ชุมชนหรรษาร่วมใจ
ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์

แขวง
หนองค้างพลู
หนองค้างพลู

เขต
หนองแขม
หนองแขม

ชื่อผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

