ทำเนียบองค์กรสวัสดิกำรชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่
ชื่อองค์กร
1 ชมรมผู้สูงอายุชุมชนหลังสถานีรถไฟ

ที่ตั้งองค์กร
เลขที่ 33 ถนนเทศบาล
บารุง อาเภอเมือง

วันที่รับรอง
ชื่อประธำนองค์กร
15 ธันวาคม 2551 นางอวยพร
ศรีนุ่น

2 ชมรมผู้สูงอายุตาบลสามร้อยยอด

120/1 หมู่ 4
ต. สามกระทาย อ.กุยบุรี
77120
58/20 หมู่ 4
ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี

15 ธันวาคม 2551 พ.ต.อ. เสนาะ
อิ่มสมบัติ

95/1 หมู่ 2
ต.ปากนา อ.ปราณบุรี
77220
272/2 หมู่ 4
ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน
77230
425 หมู่ 2
ต.บึงนคร อ.หัวหิน
77110
900 หมู่ 3
ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด
77180
15 หมู่ 5
ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน
77110
12 ถนนหนองบัว
ต.เกาะหลัก อ.เมือง
77000

15 ธันวาคม 2551 นายสุทธิ
ประมงวัฒนา

3 ชมรมเบญจรงค์โรงพยาบาลปราณบุรี

4 ชมรมผู้สูงอายุปากนาปราณ

5 ชมรมผู้สูงอายุตาบลทองมงคล

6 ชมรมผู้สูงอายุตาบลบึงนคร

7 ชมรมแสงเทียนเทศบาลตาบลไร่เก่า

8 ชมรมผู้สูงอายุตาบลหินเหล็กไฟ

9 ชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนทราย

15 ธันวาคม 2551 นายสรศักดิ์
ลิ่มเกียรติเชิดชู

15 ธันวาคม 2551 นายวิเชียร
ไชยเดช
15 ธันวาคม 2551 นายชื่น เขียวสด

15 ธันวาคม 2551 นายบรรจง แสงรุ่ง

15 ธันวาคม 2551 นายไสว ธูปทับ

15 ธันวาคม 2551 นางงามตา อ่วมอ้อ

ที่
ชื่อองค์กร
10 กลุ่มสตรีบ้านสองกะลอน

11 กลุ่มออมทรัพย์บ้านแก่งกระทิง

12 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
13 กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลอ่าวน้อย

14 กองทุนสวัสดิการตาบลทับใต้

15 กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบลทองมงคล
16 กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลไร่ใหม่

ที่ตั้งองค์กร
27/1 หมู่ 4
ต.ห้วยทราย อ.เมือง
77000
374 หมู่ 7
ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี
77120
46/1 หมู่ 4
ต.อ่าวน้อย อ.เมือง
77210
583 หมู่ 14
ต.อ่าวน้อย อ.เมือง
77210
อบต.ทับใต้ หมู่ 13
ต.ทับใต้ อ.หัวหิน
77110
160 หมู่ 10
ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน
77230
อบต. ไร่ใหม่ หมู่ 3
ต. ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด

วันที่รับรอง
ชื่อประธำนองค์กร
15 ธันวาคม 2551 นางฉัตรธิชา
หนูน้อย
15 ธันวาคม 2551 นายนันทพล
คิวยม
15 ธันวาคม 2551 นายอนุวัฒน์
แซ่เจีย
15 ธันวาคม 2551 นายรวบ
เปรมประสิทธิ์
28 สิงหาคม 2552 นายสมบูรณ์
เสือสะอาด
28 สิงหาคม 2552 นายสมปอง นุชนงค์

28 สิงหาคม 2552 นายณรงค์ ลิมเจริญ

17 ชมรมผู้สูงอายุธารทิพย์

98 หมู่ 9
ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี

28 สิงหาคม 2552 นายเรียน สมมิตร

18 ชมรมผู้สูงอายุตาบลกาเนิดนพคุณ

70/4 หมู่ 3
ต.กาเนิดนพคุณ
อ.บางสะพาน
10 หมู่ 7
ต. อ่าวน้อย อ.เมือง

28 สิงหาคม 2552 นายขิน กาบัง

19 กลุ่มนิคมบาติก

28 สิงหาคม 2552 นางสมใจ

ที่
20

ชื่อองค์กร
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลไชยราช

ที่ตั้งองค์กร
330 หมู่ 1 ต.ไชยราช
อ. บางสะพานน้อย
จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่รับรอง
23 กุมภาพันธ์
2553

ชื่อประธำนองค์กร
นายพยัพ พวงอินทร์

21 กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตเทศบาล
กม.5

200/1 หมู่ 7
ต. อ่าวน้อย
อ. เมือง
จ. ประจวบคีรีขันธ์

23 กุมภาพันธ์
2553

นางเปรมจิตต์
ฤทธิ์คารพ

22 กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลปราณบุรี
(ในเขต อบต.)

หมู่ 4 ตาบลปราณบุรี 19 กรกฎาคม 2553 นายเรียง ทิพย์เนตร
อาเภอปราณบุรี
จ. ประจวบคีรีขันธ์

23 กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลวังก์พง

374/10 หมู่ 7 ตาบล 19 กรกฎาคม 2553 นายเกตุ พราหมณี
วังก์พง
อาเภอปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 19 หมู่ 1
19 กรกฎาคม 2553 นายวีระวุฒิ
ตาบลปากแพรก
กลมเกลียง
อาเภอบางสะพานน้อย
จ. ประจวบคีรีขันธ์
อบต.ชัยเกษม หมู่ที่ 1 14 ธันวาคม 2553 นายปัญญา
ตาบลชัยเกษม
แสงจันทร์
อาเภอบางสะพาน
77190
หมู่ที่ 5 ตาบลเขาล้าน 14 ธันวาคม 2553 นายอานวย วงศ์เณร
อาเภอทับสะแก
77130

24 กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลปากแพรก

25 กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลชัยเกษม

26 กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาล้าน

ที่
ชื่อองค์กร
27 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตาบลหนองพลับ

28 กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบึงนคร

29 ชมรมผู้สูงอายุคนรักเพลง

30 กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลห้วยยาง

31 กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้านตาบลศาลาลัย (อผส.)

32 กองทุนอุ่นใจเทศบาล
ตาบลปราณบุรี

33 ชมรมคนรักษ์สุขภาพ
ปราณบุรี
34 กลุ่มสตรีแม่บ้านองค์การ
บริหารส่วนตาบลทับสะแก

ที่ตงั้ องค์กร
439 หมู่ที่ 10 ตาบล
หนองพลับ
อาเภอหัวหิน
77110
เลขที่ 425 หมู่ที่ 2
ถนนบ้านเนินพยอม
ตาบลบึงนคร
อาเภอหัวหิน
77110
เลขที่ 358 หมู่ที่ 6
ตาบลอ่าวน้อย
อาเภอเมือง
77210
หมู่ที่ 5 ตาบลห้วยยาง
อาเภอทับสะแก
499 หมู่ที่ 4
ถนนเพชรเกษม
ตาบลศาลาลัย
อาเภอสามร้อยยอด
94/49 หมู่ที่ 1
ถนนรัฐบารุง
ตาบลเขาน้อย
อาเภอปราณบุรี
63/63 หมู่ที่ 1
ตาบลเขาน้อย
อาเภอปราณบุรี
เลขที่ 73 หมู่ที่ 1
ตาบลทับสะแก
อาเภอทับสะแก

วันที่รับรอง
ชื่อประธำนองค์กร
14 ธันวาคม 2553 นายอานวย มลคลา

14 ธันวาคม 2553 นายชื่น เขียวสด

14 ธันวาคม 2553 นายบุญรอด อุปมาก

4 กรกฎาคม 2554 นายแสวง แดงฉ่า

4 กรกฎาคม 2554 นางนิตยา ศรีอันยู้

4 กรกฎาคม 2554 นายนิพนธ์
แสงจันทร์

4 กรกฎาคม 2554 นายบุญมี สามณี

4 กรกฎาคม 2554 นางยุภา
ทรายละเอียด

ที่
ชื่อองค์กร
35 ชมรมผู้สูงอายุตาบลพงศ์ประศาสน์

36 สถาบันการเงินชุมชนตาบล
พงศ์ประศาสน์
37 กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ตาบลทองมงคล (อผส.)
38 กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล
บ้านกรูด
39 สวัสดิการสมาชิกออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้าน
สองพี่น้อง
40 ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองพลับ

ที่ตั้งองค์กร
229/1 หมู่ที่ 1
ตาบลพงศ์ประศาสน์
อาเภอบางสะพาน
229/1 หมู่ที่ 1
ตาบลพงศ์ประศาสน์
อาเภอบางสะพาน
160 หมู่ที่ 10
ตาบลทองมงคล
อาเภอบางสะพาน
เทศบาลตาบลบ้านกรูด
หมู่ที่ 3 ตาบลธงชัย
อาเภอบางสะพาน
หมู่ที่ 10 ตาบลบ่อนอก
อาเภอเมือง

วันที่รับรอง
ชื่อประธำนองค์กร
16 กันยายน 2554 นายสาอางค์
วังประสิทธิ์

อบต. หนองพลับ
ตาบลหนองพลับ
อาเภอหัวหิน

13 กันยายน 2555 นายสุวรรณ์ นาผาน

16 กันยายน 2554 นายสมยศ เทียม
พันธ์
16 กันยายน 2554 นางยินดี
สุวรรณรัตน์
16 กันยายน 2554 นายณรงค์
พุกจันทร์
4 กรกฎาคม 2554 นายพรพิพัฒน์
วัดอักษร

