
รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดอางทอง 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดอางทอง  นายธงชัย  กันพันธ เบอรโทรติดตอ 085-1163077  E-mail : tthogchai1@gmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

1 อางทอง ไชโย ทต. เกษไชโย น.ส. วิรดา           มวงสีตอง 50/1 หมูท่ี 1  089-7404116 

2 อางทอง ไชโย อบต. เทวราช นางมัณฑนา         บุญประดับ 36 หมูท่ี 5  089-8095880 

3 อางทอง ไชโย อบต. ชัยฤทธิ์ นายชัชชัย            ทรัพยอนันต 28/5หมูท่ี 6  081-4345686 

4 อางทอง ไชโย อบต. ราชสถิตย นางสาว นันทา      แยมงาม                84/2 หมูท่ี 1   081-7546278 

5 อางทอง ไชโย ทต. ไชโย นางเพลินพิศ        จีนขจร 11 หมูท่ี 5  081-9468010 

6 อางทอง ปาโมก อบต. โรงชาง นางสมจิตร          เมฆสอน 22/3 หมูท่ี 3  083-8463726 

7 อางทอง ปาโมก ทต. ปาโมก นายพิทักษ          นิยมสุข 310/8   089-0789160 

8 อางทอง ปาโมก อบต. สายทอง นางสําอาง           ถมมาลา 80 หมูท่ี.5  089-8994242 

9 อางทอง ปาโมก อบต.บางเสด็จ นางนรารัตน        หาศาสนศรี 34/1 หมูท่ี 2  089-8027881 

10 อางทอง ปาโมก อบต. นรสิงห นายเท๊ียม           น้ํานวล 7 หมูท่ี 3  085-2199830 

11 อางทอง ปาโมก อบต. เอกราช นายทองอยู         กองกะวี 170/1 หมูท่ี 4  089-5385271 

12 อางทอง ปาโมก อบต. โผงเผง นางกรรณิกา       ยิ่งมานะ 10/1 หมูท่ี 1  085-1872078 

13 อางทอง แสวงหา อบต. ศรีพราน นายสถิตย          ทิพารัตน 35 หมูท่ี 4  081-5346716 

14 อางทอง แสวงหา อบต.สีบัวทอง    

15 อางทอง แสวงหา อบต. หวยไผ นางณัฎฐนันท     ปญญาเพชรสกุล 54 หมูท่ี 2  089-0904459 



รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดอางทอง 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดอางทอง  นายธงชัย  กันพันธ เบอรโทรติดตอ 085-1163077  E-mail : tthogchai1@gmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

16 อางทอง แสวงหา ทต. แสวงหา น.ส. บุปผา   ก่ิงไทรย 76 หมูท่ี 14 086-0911563 

17 อางทอง แสวงหา อบต. จําลอง    

18 อางทอง แสวงหา อบต. บานพราน นายศรีนวล   เกตุพงษ 37/3 หมูท่ี 5 089-2604826 

19 อางทอง แสวงหา อบต. วังน้ําเย็น    

20 อางทอง แสวงหา อบต.แสวงหา    

21 อางทอง วิเศษชัยชาญ ทต. สาวรองไห นางสิรดา          เงินอนันตสุข 53 หมูท่ี 3 090-6230824 

22 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต. ศาลเจาโรงทอง นางเพ็ญพรรณ   เครือรัตน 46 หมูท่ี 9 089-0890183 

23 อางทอง วิเศษชัยชาญ ทต. บางจัก นายวิรัตน         พูลบางยู 15/7 หมูท่ี 9 089-2370393 

24 อางทอง วิเศษชัยชาญ ทต. หวยคันแหลน นางสุดใจ          แกวมณี 32/1 หมูท่ี 6 089-0124842 

25 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต. ยี่ลน นางดรุณี          สังขวิเศษ 1/1  หมูท่ี 5 081-3851798 

26 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต. บางจัก นายเสนห         อําพันธมณี 48/2 หมูท่ี 8 081-1298037 

27 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต.คลองขนาก นายสมศักดิ์       กีรติวิทยากร 7 หมูท่ี 7 086-1322590 

28 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต. ไผวง นางพชรวรรณ     พันธุรัตน 51/3 หมูท่ี 7 087-1153642 

29 อางทอง วิเศษชัยชาญ ทต. มวงเตี้ย นายบุญสืบ         อินทรอุไร 45 หมูท่ี 9 089-8234803 

30 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต. หัวตะพาน นายบุญสง          นามโภชน 30 หมูท่ี 5 086-8318578 



รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดอางทอง 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดอางทอง  นายธงชัย  กันพันธ เบอรโทรติดตอ 085-1163077  E-mail : tthogchai1@gmail.com 

ลําดับท่ี อางทอง ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

31 อางทอง วิเศษชัยชาญ ทต. ทาชาง นายสุเวท            บุญโนนเต 70/2  หมูท่ี  7  087-1160058 

32 อางทอง วิเศษชัยชาญ ทต. วิเศษไชยชาญ นางชมอย            เทพมังกร 355 หมูท่ี 6  089-8018415 

33 อางทอง วิเศษชัยชาญ ทต.ไผดําพัฒนา น.ส. สวงค           ผลแยม 50  หมูท่ี 2  089-0138242 

34 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต. ไผจําศีล นางบุญเรือน        ขําสําอางค  42/2  หมูท่ี 1   092-8128037 

35 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต. ตลาดใหม นางวัฒนา            ผลไพบูลย 3/1 หมูท่ี 3   086-0869995 

36 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต. หลักแกว นายสมชาย          วุฒวิัย 72/1 หมูท่ี 1  083-9729134 

37 อางทอง สามโก ทต. สามโก นางแสงเทียน        ทิพยนําพา 96/5 หมูท่ี 4  089-5406239 

38 อางทอง สามโก อบต.อบทม นางมาลี               ขําวิลัย 32 หมูท่ี 2  089-5488625 

39 อางทอง สามโก อบต. โพธิ์มวงพันธ นายจําเนียร          ชวลิต 26  หมูท่ี 4  081-6855852 

40 อางทอง เมืองอางทอง อบต. ตลาดกรวด นายณรงค            มโนสุจรติ 16/1 ม.1 084-0828338 

41 อางทอง เมืองอางทอง ทต.เมืองอางทอง ดต.สมศักดิ์           เงินพูล 69/69  089-6735145 

42 อางทอง เมืองอางทอง อบต.คลองวัว นางวรรณอนงค     อินสนอง 31/2 หมูท่ี 4  080-7710144 

43 อางทอง เมืองอางทอง อบต.จําปาหลอ นางสีมา              ก่ิงไทย 25 หมูท่ี 6  081-8194274 

44 อางทอง เมืองอางทอง อบต.บานแห นางเกษร             ศรีสุภาพ 26/1 หมูท่ี 3  086-1244526 

45 อางทอง เมืองอางทอง อบต.บานอิฐ นางเพียงทิพย        จันทรมณี 61/1 หมูท่ี 2  089-6160622 



รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดอางทอง 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดอางทอง  นายธงชัย  กันพันธ เบอรโทรติดตอ 085-1163077  E-mail : tthogchai1@gmail.com 

ลําดับท่ี ชื่อจังหวัด ชื่ออําเภอ ชื่อองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายชื่อ ท่ีอยู โทรศัพท 

46 อางทอง เมืองอางทอง อบต. ปาง้ิว นาย ธวัชชัย         เกตุลอย 19/4 หมูท่ี 3  086-0709441 

47 อางทอง เมืองอางทอง อบต.ยานซ่ือ นางณัทชยา         เสมอเหมือน 37 หมูท่ี 5  086-7562416 

48 อางทอง เมืองอางทอง อบต.หัวไผ นายภาษิต           ชุนศิริวัฒน 42 หมูท่ี 8   086-0664501 

49 อางทอง เมืองอางทอง ทต.โพสะ นางอาภิชา          อัฐภรณ 56/1 หมูท่ี 3  092-9260491 

50 อางทอง เมืองอางทอง ทต.ศาลาแดง นางภคพร           เซ็งแซ 72  หมูท่ี .5  091-7067991 

51 อางทอง โพธิ์ทอง ทต. โพธิ์ทอง นางสมศรี            คําหอม    100 หมูท่ี 5  089-1163819 

52 อางทอง โพธิ์ทอง ทต. รํามะสัก    

53 อางทอง โพธิ์ทอง ทต. โคกพุทรา นางทัศนี              แกวประดับ 39 หมูท่ี 29  087-1170028 

54 อางทอง โพธิ์ทอง อบต. คําหยาด นาย ราเชนทร       สีใส 55/1 หมูท่ี 1  086-1254728 

55 อางทอง โพธิ์ทอง ทต.ทางพระ นางบุญราศรี        อินทรดํา 8/1 หมูท่ี  8  081-3846021 

56 อางทอง โพธิ์ทอง อบต. บางเจาฉา นางกุญชกรณ       วงษปาน 2/1 หมูท่ี 2  089-6155870 

57 อางทอง โพธิ์ทอง อบต. บางพลับ น.ส. ขนิษฐา        ขําวังยาง 106 หมูท่ี 5  081-9910953 

58 อางทอง โพธิ์ทอง อบต. บางระกํา นายสายันต         ไมเจริญ 74  หมูท่ี 1  086-1253083 

59 อางทอง โพธิ์ทอง อบต.ยางชาย นายเสฏฐวุฒิ        เพชรประสม 2  หมูท่ี  9  089-8099650 

60 อางทอง โพธิ์ทอง ทต. มวงคัน นายบุญธรรม        ขอพ่ึง 119 หมูท่ี 10   087-1186557 



รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดอางทอง 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดอางทอง  นายธงชัย  กันพันธ เบอรโทรติดตอ 085-1163077  E-mail : tthogchai1@gmail.com 

ลําดับท่ี ชื่อจังหวัด ชื่ออําเภอ ชื่อองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายชื่อ ท่ีอยู โทรศัพท 

61 อางทอง โพธิ์ทอง อบต. หนองแมไก นางมาลัย           ก่ิงไทรย 9 หมูท่ี 5  085-1718077 

62 อางทอง โพธิ์ทอง อบต. องครักษ นางสาวรัตนา      เปรมประโยชน 66 หมูท่ี 4  089-0874233 

63 อางทอง โพธิ์ทอง อบต. อางแกว นายสุธี              ประเสริฐศรี 33 หมูท่ี 6  081-9914489 

64 อางทอง โพธิ์ทอง อบต. อินทประมูล    

       
       
       
       
       
       
       
       
       

  


