
รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดปทุมธานี 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดปทุมธานี  นายประชิต  เครือสุคนธ เบอรโทรติดตอ 081-4094375 E-mail : kprintservice@hotmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

1 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต. บานกลาง นางนัยนา               รักอยู 71 หมู 4 080-982-8585 

2 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต. บานกระแชง นางสาวนันทวัน        ทองเหม 86/1 หมู 1 089-201-1984 

3 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลบางขะแยง นางสมใจ       เปลี่ยนนิกร 96/30 หมู 2 086-306-0944 

4 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต. บางพูด นายประดิษฐ           น้ําดอกไม 6/10 หมู 3 086-764-7908 

5 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลบางพูน นางปราณี       สวุพานิช 15/89 หมู 6 086-761-9626 

6 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต. สวนพริกไทย นางเรวดี       นาคโต 57/2 หมู 8 081-933-0437 

7 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี นายสุระ        ศรีวิเชียร 155/1 บางปรอก 086-804-9658 

8 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต. บานฉาง นางปราณี       ประสงค 60/40 หมู 2 087-342-4659 

9 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลบางกระดี นางทัศนีย              ประกอบเพชร 61/4 หมู 1 080-600-4285 

10 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลหลักหก นางสุภาพ       รบไพรี 74/1 หมู 3 081-753-1327 

11 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต. บางหลวง นายคําไพร       แกวพรม 31/207 ม.5 086-703-4595 

12 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลบานใหม นางรัชนี        ธีระตระกูล 6 หมู 3 081-439-3556 

13 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลบางเดื่อ นางสาวเปรมทิพย    ขจรรุงโรจน 161/10 หมู 4 085-199-5776 

14 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลบางคูวัด นางสาวทัศวัน       วิรชา 115/45 หมู 10 087-716-7471 

15 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลบางหลวง นางจิตรา               วิจิตรการ 34/2 หมู 4 090-886-6945 
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16 ปทุมธานี สามโคก เทศบาลตําบลบางเตย นายประชา ทิสสกุลพานิช 37  หมู 3 089-484-1648 

17 ปทุมธานี สามโคก อบต. คลองควาย นางหนึ่งนุช เครือพาณิชยวงค 17/1 หมู 4 089-483-6950 

18 ปทุมธานี สามโคก อบต. บานง้ิว นายอุดม แสงน้ํา 4 หมู 3 084-757-7830 

19 ปทุมธานี สามโคก อบต. เชียงรากนอย นางสาคร โมกงาม 35/4 หมู 1 087-092-1113 

20 ปทุมธานี สามโคก อบต. ทายเกาะ นางสาววัน พ่ึงมี 19 หมู 2 ซ.7 090-406-2470 

21 ปทุมธานี สามโคก อบต. บางโพธิ์เหนือ นางสุรินทร ชอบชาง 37 หมู 2 086-981-4494 

22 ปทุมธานี สามโคก อบต. เชียงรากใหญ นางสาวสายฝน ประเสริฐสุข 41 หมู 7 081-558-8941 

23 ปทุมธานี สามโคก อบต. บางกระบือ นางสาววิไล ทรัพยใหญ 45 หมู 3 089-923-1904 

24 ปทุมธานี สามโคก อบต. บานกระแชง นางจําป   เกตุมณี 4/2 หมู 1 086-891-1026 

25 ปทุมธานี สามโคก อบต. บานปทุม นางกัญญา ทองเงา 1/3 หมู 4 084-677-1138 

26 ปทุมธานี สามโคก เทศบาลตําบลสามโคก นางเพ็ญศรี โตใหญ 1/4 หมู 3 086-554-6313 

27 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว เทศบาลตําบลระแหง นางนลินภัสร เอกกันหาธนานันท 95/6 หมู 12 082-628-4562 

28 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว อบต. ลาดหลุมแกว นายสมบูรณ จําปาศรี 23/1 หมู 3 087-099-4234 

29 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว อบต. บอเงิน นางสาวกฐิน ศรีคราม 51/7 หมู 5 081-206-5831 

30 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว อบต. หนาไม นางสาวรัตนา ผนิศวรนันท 45 หมู 2 087-099-7647 
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31 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว เทศบาลตําบลคลองพระอุดม นายคมสันต       ดาวทอง 17 หมู 1 092-321-3016 

32 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว อบต. คูขวาง นายวินัย            ยีมิน 82/27 หมู 5 081-430-0993 

33 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว อบต.ระแหง นางจารี            สุขรมย 111/776 หมู 1 086-076-8349 

34 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว อบต. คูบางหลวง นางทองใบ    ใจม่ัน 21/3 หมู 11 081-848-5989 

35 ปทุมธานี ลําลูกกา เทศบาลเมืองลําสามแกว นางไพริน  เครื่องประดิษฐ 76 หมู 3 081-444-8836 

36 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต. บึงคําพรอย นางลําใย  สูนา 35/859 หมู 6 089-765-5810 

37 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต. พืชอุดม นางมาลี             ศรีทองแท 37/2 หมู 8 085-059-1496 

38 ปทุมธานี ลําลูกกา เทศบาล ตําบลลาดสวาย นางนภธัญนันท  วันดี 71/278 หมู 7 089-810-4871 

39 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต. บึงคอไห นายยะหยา  วันหมัด 21/2 หมู 3 089-030-9640 

40 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต. บึงทองหลาง นายสุนทร  จันทรไพศร ี 37/6 หมู 5 089-765-9103 

41 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต. ลําลูกกา นางภาณี  บุตรโรบล 69/124 หมู 6 081-562-0870 

42 ปทุมธานี ลําลูกกา เทศบาลเมืองคูคต ร.ต.สุเทพ  แสงสวาง 160/1 หมู 10 081-563-4663 

43 ปทุมธานี ลําลูกกา เทศบาลตําบลลําลูกกา นางสันติตา  มินโด 24 หมู 18 089-453-8012 

44 ปทุมธานี ลําลูกกา เทศบาลตําบลลําไทร นางสมร            ศรีละวงษเสรี  2/7 หมู 3 02-563-1213 

45 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต. ลําไทร นางวนิดา บุญสง 54-55 หมู 2 087-928-2489 
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46 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลตําบลธัญบุรี นายพันธรวี ยอดมา 239/978 หมู 3 086-996-2911 

47 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลเมืองสนั่นรัก นางจุไรลักษณ วิโรจนโนธรรม 200/1243 หมู 1 081-953-7719 

48 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ นายประทิว ชัยเลิศ 18/76 หมู 2 086-135-6291 

49 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต นายชั้น รักษสูงเนิน 61 หมู 3 080-629-5823 

50 ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลเมืองทาโขลง นายสุธรรม สังขเมือง 26/7 หมู 8 081-833-6110 

51 ปทุมธานี คลองหลวง อบต. คลองสี่ นายชลอ ยินดีทีป 17 หมู 10 081-901-4672 

52 ปทุมธานี คลองหลวง อบต. คลองหก นางสาวสรัญธร พืชเงิน 29/49 หมู 2 093-649-6953 

53 ปทุมธานี คลองหลวง อบต. คลองหา นายดวง ปนดี 3/70 หมู 4  080-623-2443 

54 ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง นางลัดดาวัลย ปานรุง 54 ซ.ศิริภาพ  ม.7 091-449-4915 

55 ปทุมธานี คลองหลวง อบต. คลองสาม นางนวลอนงค แพทยเจริญ 25/5 หมู 5 089-447-7781 

56 ปทุมธานี คลองหลวง อบต. คลองเจ็ด นางสาวสุภาพร นุตพันธุ 41/158 หมู 1 081-555-7528 

57 ปทุมธานี หนองเสือ อบต. บึงบา นางศิวาพร เกตุแกว 27/7 หมู 3 089-768-4660 

58 ปทุมธานี หนองเสือ อบต. หนองสามวัง นายภณศักดิ์ วงษนวม 20/2 หมู 8 081-901-7995 

59 ปทุมธานี หนองเสือ เทศบาลตําบลหนองเสือ นางประไพ จิตบรรเทา 2 หมู 6 089-495-4675 

60 ปทุมธานี หนองเสือ อบต. บึงชําออ นางสาวออมใจ เงินกระแชง 23/3 หมู 11 086-560-3631 
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61 ปทุมธานี หนองเสือ อบต. ศาลาครุ นายสํารวย สะไบบาง 23 หมู 10 086-130-7661 

62 ปทุมธานี หนองเสือ อบต. บึงกาสาม นางชวาลา              เอ่ียมชัย 90 หมู 2 089-012-5508 

63 ปทุมธานี หนองเสือ อบต. บึงบอน นางทรายทอง กันเกตุ 36/1 หมู 4 081-776-0444 

64 ปทุมธานี หนองเสือ อบต. นพรัตน ร.ต.ท.อุดม      แสนจําหนาย 27/4 หมู 6 089-694-0450 

61 ปทุมธานี หนองเสือ อบต. ศาลาครุ นายสํารวย สะไบบาง 23 หมู 10 086-130-7661 

62 ปทุมธานี หนองเสือ อบต. บึงกาสาม นายสุพจน คํากงลาด 86 หมู 2 085-446-5612 

63 ปทุมธานี หนองเสือ อบต. บึงบอน นางทรายทอง กันเกตุ 36/1 หมู 4 081-776-0444 

64 ปทุมธานี หนองเสือ อบต. นพรัตน ร.ต.ท.อุดม       แสนจําหนาย 27/4 หมู 6 089-694-0450 

  


