
รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนครนายก 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนครนายก  นายบุญยัง   กังใจ เบอรโทรติดตอ 081-8645052, 037-314539  
 E-mail : opeon.dongku@gmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

1 นครนายก เมืองนครนายก เทศบาลเมืองนครนายก นางอํานวย   มูลเสถียร 869/6หมูท่ี12 087-8239533 

2 นครนายก เมืองนครนายก เทศบาลทาชาง นายถวิล  คงเดชศักดา 44 หมูท่ี 11 085-1886123 

3 นครนายก เมืองนครนายก อบต.เขาพระ นางสาวสมบุญ   แหววรอด 19 หมูท่ี 6. 084-3521728 

4 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ดงละคร นายสมบุญ   โชติชื่น 39 หมูท่ี 6 086-7643017 

5 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ดอนยอ น.ส.กุลธิชา  บุญจันทร 63 หมูท่ี 5 081-3658065 

6 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ทาชาง นางสมคิด  ใยทองบุ 48 หมูท่ี 1 089-6778575 

7 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ทาทราย นายเชาวลิต   คงกะพันธ 71 หมูท่ี 3 087-6015407 

8 นครนายก เมืองนครนายก อบต.บานใหญ นางวารี   อนุวรรณ 14/3 หมูท่ี 4 083-1143213 

9 นครนายก เมืองนครนายก อบต.พรหมณี นางสมเชา  ดวงศรี 127/ หมูท่ี 3 086-7792100 

10 นครนายก เมืองนครนายก อบต.วังกระโจม นายบุญยัง  กังใจ 65  หมูท่ี  4 081-8645052 

11 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ศรีจุฬา นางนวลอนงค  แยมสุนทร 23/4 หมูท่ี 9  081-6504390 

12 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ศรีนาวา นางดรุณี  จันทอนธิมุก 213/1หมูท่ี 2 081-7947399 

13 นครนายก เมืองนครนายก อบต.สาริกา นางสมบุญ  กําพุด 41/2 หมูท่ี 5 086-0271668 

14 นครนายก เมืองนครนายก อบต.หินตั้ง นางรุจาภา   ชวยรอด 42/2 หมูท่ี 7 089-0009862 

15 นครนายก บานนา อบต.เขาเพ่ิม นายเสนห  บุญมา   869/6หมูท่ี12 089-8042780 



รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนครนายก 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนครนายก  นายบุญยัง   กังใจ เบอรโทรติดตอ 081-8645052, 037-314539  
 E-mail : opeon.dongku@gmail.com 

ลําดับท่ี ชื่อจังหวัด ชื่ออําเภอ ชื่อองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายชื่อ ท่ีอยู โทรศัพท 

16 นครนายก บานนา เทศบาลทองหลาง นางอําภา  แสงทอง 135/1 หมูท่ี  7 081-4102652 

17 นครนายก บานนา อบต.บางออ น.ส.อัมพรรณรัตน   สุดสงวน 58 หมูท่ี  11 083-5838942 

18 นครนายก บานนา อบต.บานพราว นายดิเรก   อินทรประเสริฐ 12 หมูท่ี  11 085-1708992 

19 นครนายก บานนา อบต.ปาขะ น.ส.สังวาลย   หลักด ี 79 หมูท่ี  12 087-7496258 

20 นครนายก บานนา เทศบาลพิกุลออก นางลออ   ศุจิภานันท 32 หมูท่ี  8  089-0011803 

21 นครนายก บานนา อบต.ศรีกระอาง นายประสิทธิ์   เพ่ิมสุข 296 หมูท่ี  4 089-6083545 

22 นครนายก บานนา อบต.อาษา นายสนั่น  มะลิออง 20 หมูท่ี  4 090-3903819 

23 นครนายก บานนา เทศบาลบานนา นางศิริพร  จันทรสถาน 106/1 หมูท่ี  7 081-7140053 

24 นครนายก ปากพลี อบต.เกาะโพธิ์ นางพะเยาว  มวงประเสริฐ  37 หมูท่ี  5 089-0037084 

25 นครนายก ปากพลี อบต.เกาะหวาย นายอนนท   เอ่ียมเอก 108 หมูท่ี  5 081-9302764 

26 นครนายก ปากพลี อบต.โคกกรวด นางพุด  ชื่นชม  36 หมูท่ี  6 085-1083154 

27 นครนายก ปากพลี อบต.ทาเรือ นายอุทัย  สืบจากจุล  11 หมูท่ี  3 081-8520261 

28 นครนายก ปากพลี อบต.นาหินลาด นายสุพล  บุญชู 191 หมูท่ี  5 083-1375174 

29 นครนายก ปากพลี อบต.ปากพล ี นายวิเชียร  คนตรง 95/1 หมูท่ี  6 081-9882280 

30 นครนายก ปากพลี อบต.หนองแสง นางละมอม  ยุบลเพชร  3 หมูท่ี  6  087-1421201 
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31 นครนายก ปากพลี เทศบาลเกาะหวาย นางกนกวรรณ  ละออ 192 หมูท่ี 1 087-0640980 

32 นครนายก องครักษ อบต.คลองใหญ นางราตรี    สุขขังค     4/3 หมูท่ี 5 089-5069625 

33 นครนายก องครักษ อบต.ชุมพล นางพะเยาว   เพ็งเจริญ  19 หมูท่ี  4 081-6444084 

34 นครนายก องครักษ อบต.ทรายมูล นางวันเพ็ญ   รอดเจริญ     28 หมูท่ี  6 081-8658755 

35 นครนายก องครักษ อบต.บางปลากด นางสาวนิภาพร    เรืองฤทธิ์      8 หมูท่ี  4 087-1389572 

36 นครนายก องครักษ อบต.บางลูกเสือ นายสําราญ    เอ่ียมสําอางค     77 หมูท่ี  5 087-0504399 

37 นครนายก องครักษ อบต.บางสมบูรณ นางสุกัญญา    ปนแกว     13/3 หมูท่ี 13 089-0941282 

38 นครนายก องครักษ อบต.บึงศาล นายสมัย   เฮงนอย 45/1 หมูท่ี 7.. 084-8682850 

39 นครนายก องครักษ อบต.พระอาจารย นายสมชาย    อุตสาหะ     29/2 หมูท่ี 11 086-8208735 

40 นครนายก องครักษ อบต.ศีรษะกระบือ นางดุษฎี    อังทอง      6 หมูท่ี 7 085-1016346 

41 นครนายก องครักษ อบต.องครักษ นางพรเพ็ญ   พูลศรี     41/5 หมูท่ี 4 085-4077356 

42 นครนายก องครักษ เทศบาลองครักษ นางบังเอิญ   เทียนอินทร 176/2 หมูท่ี 2  083-9940498 

       

       

       

 


