
รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี  นางจินตนา  กวาวปญญา  
 เบอรโทรติดตอ 081-257-5686,02-925-2849   E-mail : nana-pat2510@hotmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

1 นนทบุรี เมืองนนทบุร ี อบต.บางไผ นายจิระ           อรุณเทวโรจน 19 หมู 3  086-9906-340 

2 นนทบุรี เมืองนนทบุร ี เทศบาลตําบลไทรมา นางวันเพ็ญ        สุขสําราญ 102/14 หมู 4  089-4405-132 

3 นนทบุรี เมืองนนทบุร ี อบต.บางรักนอย นางบุญเติม       หัตถกิจ 71/124 หมู 3 ม.พฤกษา  085-234-4783 

4 นนทบุรี เมืองนนทบุร ี เทศบาลนครนนทบุร ี นางสาวนันทนา  ศรีถนอมวงศ 30/1 หมู 9 ต.ตลาดขวัญ  089-066-0961 

5 นนทบุรี เมืองนนทบุร ี อบต.บางกราง นางประภาศรี    อดิศักดิ ์ 35/4 ม.2 ถ.บางกรวย-ไทรนอย    

6 นนทบุรี บางใหญ เทศบาลตําบลบางใหญ นางสาวทิศา       เข็มใหญ 1/8 ม.5    083-075-8688 

7 นนทบุรี บางใหญ อบต.บางเลน นายวงศ            กอเกิดบุญ 11/1 หมู 10 ต.บางเลน   

8 นนทบุรี บางใหญ อบต.บางใหญ นายชะโอด        หวางเจริญ 21/4 หมู 6 ต.บางใหญ  086-644-8462 

9 นนทบุรี บางใหญ อบต.บางแมนาง นายชัญชิต        ดีสวัสดิ์(ผญบ.) 50 หมู 7  086-991-9158 

10 นนทบุรี บางใหญ อบต.บานใหม นายมานิตย       บุญเขียว 47 หมู 9  085-186-8745 

11 นนทบุรี บางใหญ เทศบาลตําบลบานบางมวง กํานันมงคล       เสือพอน 33/11 หมู 15   086-804-6512 

12 นนทบุรี บางใหญ เทศบาลตําบลบางมวง นายพงษกวี       นาคเขียว 13/1หมู 12  081-909-6632 

13 นนทบุรี บางใหญ อบต.เสาธงหิน นางสมทรง        ทองหยิบ 65/1 หมู 5 081-818-5256 

14 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย นายช้ืน            ทองมอญ 90/82 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรนอย    

15 นนทบุรี บางกรวย อบต.บางขนุน นางละมัย         พวงแตม 14/2 หมู 3  081-402-2895 



รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี  นางจินตนา  กวาวปญญา  
 เบอรโทรติดตอ 081-257-5686,02-925-2849   E-mail : nana-pat2510@hotmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

16 นนทบุรี บางกรวย อบต.มหาสวัสดิ ์ นายอภินันท     จันทรสวย 3/9 ม.4  085-021-5845 

17 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลตําบลปลายบาง นางสุเนตรา      ภาคเจริญ 169/90 หมู 5  081-3996258 

18 นนทบุรี บางกรวย อบต.บางขุนกอง นางชุติกาญจน  ธนิบูลสวัสดิ ์ 112 ม.4 084-672-6886 

19 นนทบุรี บางกรวย อบต.บางสีทอง นายจักรภัทร     อิศรางกรู  16/5 หมู 3  081-349-2505 

20 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลตําบลศาลากลาง นายแผน          วรรณวันสิงห 12/1 ม.1  086-036-5539 

21 นนทบุรี บางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง นางนันทนา       กาญจนอุทัย 72/225 หมู 2 089-821-9065 

22 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.บางบัวทอง นางชะลอจิต     พูนสงวน 51/365 ม.14  081-939-4453 

23 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.บางรักใหญ นายประสงค     อ่ิมมาก  79 หมู 1 086-677-2201 

24 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.บางรักพัฒนา นางจินตนา      กวาวปญญา 120/33ม.9  081-257-5686 

25 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.พิมลราช นายสามารถ     พรหมมนตร ี 133/ 9 ม.2  081-269-9797 

26 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.ลําโพ พ.อ.อ สงา       แพรพร 15  ม.3  086-882-3808 

27 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.ละหาร    นายสมชาย      เด็นลีเมาะ 56/3 ม.1 081-381-1798 

28 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.คลองขอย นางทองเจือ     ชูพุทธพงศ  20/3 หมู 9   085-5069008 

29 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.คลองพระอุดม นายสนอง        หอมโปรง 19/1 ม. 1 089-1285300 

30 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.ทาอิฐ นางสาวสมร     นามด ี 86/1 ม. 8  084-1376507 
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31 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.บางตะไนย นางประเมิน  นานวม 41/1 ม. 5  087-522-0386 

32 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.บางพลับ นางอัมพร     ขาวละเอียด 17 ม. 4  086-7730808 

33 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.ออมเกร็ด นางบุญสม    นุมเมือง 5 ม.5  086-7743796 

34 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.เกาะเกร็ด นางทัศนีย     แฟงรอด 46 ม.5  086-7792359 

35 นนทบุรี ไทรนอย อบต.ทวีวัฒนา นายไพวัล      อินฟา 27 ม.8  086-710-4360 

36 นนทบุรี ไทรนอย อบต.ราษฎรนิยม นางอรวรรณ  เช้ือแชม 37 ม.1  082-241-9529 

37 นนทบุรี ไทรนอย อบต.ขุนศร ี นางวัชรี        โพธ์ิชู 7  ม.7  081-702-6247 

38 นนทบุรี ไทรนอย เทศบาลตําบลไทรนอย นางอัมพร     วงศศิริประเสริฐ 14/11 ม.1 082-025-3991 

39 นนทบุรี ไทรนอย อบต.ไทรนอย นางแวว        เรืองฉาง 87/1 ม.5  081-682-7498 

40 นนทบุรี ไทรนอย อบต.หนองเพรางาย นายจํานง      คัมภิรานนท 4/8 ม.4 ซ.อยูเจริญ 16   081-682-7498 

41 นนทบุรี ไทรนอย อบต.ไทรใหญ นางอัจฉรา     ชุมเจริญ 7/1 ม.8 081-274-1945 

42 นนทบุรี ไทรนอย อบต.คลองขวาง นายชนะ        ศรีขํา 9/1 หมู 7  083-302-3596 

43 นนทบุรี เมือง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง นางอนงค       บริสุทธ์ิ 164 ม.3  086-507-345 

44 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.บางคูรัด นายบุญยิ่ง      วงศยิ่ง 50/306 ม.5  084-2965369 

45 นนทบุรี ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด นายแสวง       นาคยาน 106/68 ม.5 084-0769015 



 


