
รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี นางปฐมมน  กันหา เบอรโทรติดตอ 084-3614533,036-710085 
 E-mail : thanom49@hotmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

1 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลตําบลปอกแปก    

2 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.ดาวเรือง นางจิระพา  บุญประกอบ 65 ม. 6  089-5023160 

3 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี นายคุณากร  คุมสมบัติ 12 ซ.10 ม.4  081-2795618 

4 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.โคกสวาง นางเครือวัลย บัวทอง 60 ม.9  081-7042365 

5 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.หนองโน นางสมพิศ  อุดขาว 12 ม.5  089-8207646 

6 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.ตลิ่งชัน นายสุวรรณ ดารัคน  086-7958173 

7 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลตําบลตะกุด  นายบุญมี  ลักษณะจินดา 18/1 ม.6  036-313572 

8 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลตําบลกุดนกเปลา นายอํานาจ สุขีรัตน 91/4   086-7657536 

9 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.หนองยาว นาง บุญยิ่ง จิตรประมาณ 12 ม. - 036-303488 

10 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.ปากขาวสาร  นางโสภาพร  ลินดา 26/3 ม.3  089-6909897 

11 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.หนองปลาไหล  นาง ทุเรียน ศรีนาค 63/1 ม.5  086-9852109 

12 สระบุรี เสาไห เทศบาลตําบลบานยาง นางอรญา   ชื่นใจ 75 ม. 5  084-4232329 

13 สระบุรี เสาไห เทศบาลตําบลตนตาล-พระยาทด นางสาวศิวพร บุตรคนิตร 23 หมู 3  089-0569976 

14 สระบุรี เสาไห อบต.บานยาง นายณัฐพล ศรีรักษา   089-9024263 

15 สระบุรี เสาไห เทศบาลตําบลหัวปลวก นายนิตยา  กมลมาศรัตน 16 ม. 4  081-9913931 



รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี นางปฐมมน  กันหา เบอรโทรติดตอ 084-3614533,036-710085 
 E-mail : thanom49@hotmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

16 สระบุรี เสาไห เทศบาลตําบลสวนดอกไม นางสาวจันทรทิพย แสงสี  036-332658 

17 สระบุรี เสาไห เทศบาลตําบลเสาไห นางโสภา  ปานไทย 15/1 ม. 2 086-1377333 

18 สระบุรี เสาไห เทศบาลตําบลเมืองเกา นายเรวัตร บุญนอม 12 หมู 7  084-7460782 

19 สระบุรี เสาไห อบต.มวงงาม นางกันยา นนทจิตต 12 ม. 2  089-0889860 

20 สระบุรี เสาไห อบต.เริงราง นายสมบูรณ     มีนาค 59 ม.5  081-8518848 

21 สระบุรี เสาไห อบต.ชางไทยงาม  25 ม.1  084-1275691 

22 สระบุรี แกงคอย เทศบาลเมืองแกงคอย นายโชค มะลิซอน 117/2  086-7830102 

23 สระบุรี แกงคอย เทศบาลตําบลทับกวาง นายวิฑูรย  โคตรวีระ 59/47 ม.9  085-9482259 

24 สระบุรี แกงคอย อบต.ทาคลอ นางไฉน  อันประสิทธิ์ 7 ม. 4  036-306084 

25 สระบุรี แกงคอย อบต.ทามะปราง นาย สวัย ศิรินุช 7 ม. 4  089-2417538 

26 สระบุรี แกงคอย อบต.ตาลเดี่ยว นางรัชนี  เทพภักดี 36/3 ม.3  085-3848125 

27 สระบุรี แกงคอย อบต.หวยแหง นายสมศักดิ์  จันทะสอน 92 ม. 1 085-1500775 

28 สระบุรี แกงคอย อบต.หินซอน นางสาวสุดา  ศรพรหม 59 ม. 6 080-2356845 

29 สระบุรี แกงคอย อบต.บานปา นายทองคูณ  สิบพันทา 33 ม.5  086-7564898 

30 สระบุรี แกงคอย อบต.ทาตูม นางทรัพย  จันทวงษ 30 ม. 1 087-0181043 



รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี นางปฐมมน  กันหา เบอรโทรติดตอ 084-3614533,036-710085 
 E-mail : thanom49@hotmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

31 สระบุรี แกงคอย อบต.ชะอม  นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์ 46 ม. 10 087-0222592 

32 สระบุรี แกงคอย อบต.สองคอน  นางรัฐณิวรรณ  คานะมี 33 ม. 5  089-9028275 

33 สระบุรี แกงคอย อบต.เตาปูน  นายสํารวย  กิจสําเร็จ 3 ม. 5 086-7685413 

34 สระบุรี แกงคอย อบต.ชําผักแพว นางทัศวรรณ  พุทธศรี 5 .ม.3 086-8080733 

35 สระบุรี ดอนพุด เทศบาลตําบลดอนพุด นางสุจินดา จันทรเสน 2 ม. 1  085-3556219 

36 สระบุรี ดอนพุด อบต.ดงตะงาว นางสุภาวดี ถิรกันต  1 ม.6  088-8793016 

37 สระบุรี บานหมอ อบต.โคกใหญ นางสมศรี  เพ็งรุง 49 ม. 5  085-6167796 

38 สระบุรี บานหมอ อบต.บางโขมด นายสุรพงษ   รัศมีทัต 16/1 ม.5 089-4091351 

39 สระบุรี บานหมอ อบต.เมืองขีดขิน นางนิยม  คลายกลิ่น 21/1 ม. 1 036-201445 

40 สระบุรี บานหมอ เทศบาลตําบลตลาดนอย  นางสําริด  ดวงหมี 105/2 ม.2  085-9911636 

41 สระบุรี บานหมอ อบต.สราง โศก  นายประชุม  นนทะการ 53 ม. 2  086-8007843 

42 สระบุรี บานหมอ อบต.ไผขวาง นางอรทัย  กองกาย 56 ม. 1  036-226489 

43 สระบุรี บานหมอ อบต.หนองบัว  นางสาวจารุวรรณ จรรยา 73/1 ม. 5  081-7946888 

44 สระบุรี บานหมอ เทศบาลตําบลทาลาน นายจําเริญ  ศรีสงสกุล 11 ม. 8 081-2940681 

45 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท นายสุพล  พันธุวัฒน 2/7  084-8670480 



รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี นางปฐมมน  กันหา เบอรโทรติดตอ 084-3614533,036-710085 
E-mail : thanom49@hotmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

46 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลตําบลพุกราง นายประเสริฐ สังขสุวรรณ 14 ม.6  086-6049369 
47 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.เขาวง นายมนัส  ยาชมภ ู 31 ม. 8 081-1979575 
48 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.ธารเกษม นายศุภชัย มุขดารา 61 หมู 7   086-5151722 
49 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.นายาว นายชวนะ  ศรีมงคงปทุม 8/1 ม.2  086-3859600 
50 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.พุคําจาน นายสละ นิรากรณ 13 ม.8 081-8523715 
51 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.หนองแก นายสุธน 44 ม.7 087-8025963 
52 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.หวยปาหวาย นายบุญมา ทองละมูล 63 ม. 8  081-8518953 
53 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.ซับสนุน นายศุภกร คําสงา 23 หมู 14  081-7808701 
54 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.ลําพญากลาง นายอํานาจ.  ศรีวิชัย   หมู 12     
55 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.ลําสมพุง นายรด  ฤทธิ์พันธ .  5 หมู 4  083-1241226 
56 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.หนองยางเสือ นางจําลอง มูลสาร  244  หมู 2. 089-0864237 
57 สระบุรี มวกเหล็ก เทศบาลตําบลมวกเหล็ก นายประยงค  ลือกิจนา  156 ม.3 098-2709272 
58 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.มวกเหล็ก นางหทัยพร  ชัยธีราศักดิ์  224/44  หมู 2   089-9003053 
59 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.มิตรภาพ นายสันติ ชอยคลาย  150/7  หมู 9 098-8164199 
60 สระบุรี วังมวง อบต.แสลงพัน นาย ธนูทอง คัมภิรานนท 39 ม. 3 089-4140731 



รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี นางปฐมมน  กันหา เบอรโทรติดตอ 084-3614533,036-710085 
 E-mail : thanom49@hotmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

61 สระบุรี วังมวง อบต.วังมวง นายสุวิทย จิตสันติ 277/1 ม. 15 081-9947870 

62 สระบุรี วังมวง เทศบาลตําบลวังมวง นายประเทือง  แกวโชต ิ 21 ม. 1  081-8537592 

63 สระบุรี วังมวง เทศบาลตําบลคําพราน นายวิเชียร คัมภีระ 158 ม. 7  089-0840614 

64 สระบุรี วิหารแดง อบต.คลองเรือ นางประไพ ทองประดับ 15 ม. 8  087-8279702 

65 สระบุรี วิหารแดง อบต.หนองหมู นางสําเภา  เชยชื่น 54 ม. 4  086-0099403 

66 สระบุรี วิหารแดง เทศบาลตําบลวิหารแดง นายสมบัติ นาคทอง  088-2355736 

67 สระบุรี วิหารแดง เทศบาลตําบลหนองหมู นายโพธิ์ทอง  เข็มกลัด 122/1 ม. 7 087-1146565 

68 สระบุรี วิหารแดง อบต.เจริญธรรม นายบรรเจษฎ  สุพัฒน 67/1 ม. 4  085-3134530 

69 สระบุรี วิหารแดง อบต.บานลํา พ.ต.หลิม มวงมีคา 97 ม. 2  081-8216326 

70 สระบุรี วิหารแดง อบต.วิหารแดง นายนาวิน   สาตทรัพย 71/1 ม. 10 081-8537732 

71 สระบุรี วิหารแดง อบต.หนองสรวง  นาสาวขวัญเรือน ประพริก 3 หมู 2  080-4464262 

72 สระบุรี หนองแค เทศบาลตําบลไผต่ํา นางสาวเสาวนี อินยอด 10/2 ม. 1  083-4469879 

73 สระบุรี หนองแค อบต.บัวลอย นางภัคภร อ่ิมสมัย 2 ม. 2  089-0808749 

74 สระบุรี หนองแค อบต.หนองโรง นางวันเพ็ญ  คนขํา 15/2 ม. 1  085-1929051 

75 สระบุรี หนองแค เทศบาลตําบลคชสิทธิ์ นางสมร  นาคง 37/6 ม. 8    



รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี นางปฐมมน  กันหา เบอรโทรติดตอ 084-3614533,036-710085 
 E-mail : thanom49@hotmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

76 สระบุรี หนองแค เทศบาลตําบลหินกอง นางแสงทิพย  เอ่ียมบัว 24/1 ม. 1    

77 สระบุรี หนองแค อบต.โคกแย นายธนพภณ ปนชัยโย 3/1 หมู 7   085-1733232 

78 สระบุรี หนองแค อบต.โคกตูม นายอดุลย คงสมพงษ 38/2 ม. 1  083-5435551 

79 สระบุรี หนองแค อบต.กุมหัก นางจันทรฉาย  เนตรสวาง 37 ม. 1  036-325517 

80 สระบุรี หนองแค อบต.คชสิทธิ์ นางลําใย  โพธิ์มี 37/3 ม.13  036-363468 

81 สระบุรี หนองแค อบต.หนองแขม นายสนิท  แผนผา 9 ม. 6  086-1310400 

82 สระบุรี หนองแค อบต.หนองไขน้ํา นายสนั่น หมอนอิง 2/1 ม. 4  081-4375139 

83 สระบุรี หนองแค อบต.หนองจรเข สุจิโรจน ธรรมสุรักย 76/176 ม.6 089-3780539 

84 สระบุรี หนองแค อบต.หนองจิก นายนครินทร  แยมเกตุ 9/3 ม.7  036-307140 

85 สระบุรี หนองแค อบต.หนองนาก นางสมคิด  มะลิวัลย 33/1 ม.8  036-302709 

86 สระบุรี หนองแค อบต.หนองปลาหมอ นางสาวรัตนาภรณ  โภภากาศ 4/15 ม. 8  086-7696727 

87 สระบุรี หนองแค อบต.หนองปลิง นางสงกรานต ทองพลขวา 19 ม. 7  081-191519 

88 สระบุรี หนองแค อบต.หวยขม้ิน นางสมพิศ  ปนแกว 51 ม. 8  087-8290592 

89 สระบุรี หนองแค อบต.หวยทราย นางนิภาภรณ  วรทรัพย 1/2 ม. 7  086-1295624 

90 สระบุรี หนองแค เทศบาลตําบลหนองแค  นายสมพงษ หงษทอง 84/1  081-9918745 



รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี นางปฐมมน  กันหา เบอรโทรติดตอ 084-3614533,036-710085 
 E-mail : thanom49@hotmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

91 สระบุรี หนองแซง อบต.หนองกบ นายณัฎฐวัฒน ณัฐปณณปภพ 2 หมู 7   089-0233213 

92 สระบุรี หนองแซง เทศบาลตําบลหนองแซง นางสมคิด     อาจลออง 59 ม. 4    

93 สระบุรี หนองแซง อบต.หนองหัวโพ นางปทมา     ทองปนศรี 22 หมู 3  085-9791974 

94 สระบุรี หนองแซง อบต.โคกสะอาด นางสําเริง      ตันติพุฒิกุล 22 ม. 1    

95 สระบุรี หนองแซง อบต.ไกเสา  นางสุภาภรณ  คีรีเวช 34 ม. 5 089-4468392 

96 สระบุรี หนองแซง อบต.มวงหวาน นายถนอม      คีรีเวช  30 หมู 3 081-9046079 

97 สระบุรี หนองโดน เทศบาลตําบลหนองโดน นางกาญจนา  จูนอย 164 ม. 4  081-7948512 

98 สระบุรี หนองโดน อบต.ดอนทอง นางกมลชนก เจริญสุข หมู 2  089-540-3469 

99 สระบุรี หนองโดน อบต.บานกลับ นายชาติชาย  ไทยเจริญ  7 ม. 6  081-2997105 

100 สระบุรี หนองโดน อบต.หนองโดน นางวรานิจ    ยาคุณ 26/1 ม. 10 081-9262987 

101 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติสระบุรี เทศบาลตําบลหนาพระลาน นายปญญา   เริงสุคนธ 3/9 ม. 7  086-0415566 

102 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติสระบุรี อบต.หวยบง นางศริวิภา   แมนบุตร 6 ม. 7  085-3768119 

103 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติสระบุรี อบต.บานแกง นายสุทัศน    แดงโสภา 6/2 ม. 3 087-0510936 

104 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติสระบุรี อบต.ผึ้งรวง นางละมัย     วงษมหิง 55 ม.2  081-7576544 

105 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติสระบุรี อบต.หนาพระลาน  นางปวีณา     ศรีพิทกษ 359/1 ม. 7 081-7942012 



รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี นางปฐมมน  กันหา เบอรโทรติดตอ 084-3614533,036-710085 
 E-mail : thanom49@hotmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

106 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติสระบุรี อบต.เขาดินพัฒนา นายเจริญ      ดวงวรรณ 12 ม. 7  089-2244993 

107 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติสระบุรี อบต.พุแค  นายอนุสิทธิ์   แกวงสอางค 140 ม. 6  087-1156737 

108 สระบุรี บานหมอ เทศบาลตําบลบานหมอ นายสมพิศ     อยูเจริญ 13 ม. 3  036-201326 

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       

  


