
รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสิงหบุรี 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสิงหบุรี  นายบุญธรรม  กันเกตุ 
 เบอรโทรติดตอ 081-373-9948,036-520-648   E-mail : chanmeesee2012@gmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

1 สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี เทศบาลเมืองสิงหบุรี นายประพันธ วัฒนวงษ 47/2 ซอย จิตเกษม  089-3133315 

2 สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี อบต.บางมัญ นางสาววาสนา วีระพันธ 40 หมูท่ี7 ต.บางมัญ 089-8303177 

3 สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี อบต.โพกรวม นางธมลวรรณ สรรพสุข 36 หมูท่ี7 ต.โพกรวม 089-5422136 

4 สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี อบต.จักรสีห นายวรชาติ พานทอง 49 หมูท่ี .5 ต.จักรสีห 082-2327050 

5 สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี อบต.ตําโพธิ์ นายประหยัด สุขารมย 50 หมูท่ี .3 ต.ตนโพธิ ์ 087-1188660 

6 สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี อบต.บางกระบือ นางมณฑนา วองเจริญ 68 หมูท่ี 8 ต.บางกระบือ 085-3754161 

7 สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี อบต.มวงหมู พต.ท.ชั้น จันทรโพธิ์พันธ 74/1 หมูท่ี 1 ต.มวงหมู 085-4039969 

8 สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี อบต.หัวไผ นางขณิตฐา สมรักษ 43 หมูท่ี 3 ต.หัวไผ 089-2412510 

9 สิงหบุรี บางระจัน เทศบาลตําบลบางระจัน นายปริญญา พงษสัตยา 7 หมู 9 ม.5 ต.โพชนไก  081-3038509 

10 สิงหบุรี บางระจัน อบต.พักทัน พ.ท.สมุน มานพ หมูท่ี 7 ต.พักทัน 081-7783285 

11 สิงหบุรี บางระจัน อบต.แมลา นายอํานวย แสงดาว 12 หมูท่ี 3 ต.แมลา 036-587178 

12 สิงหบุรี บางระจัน อบต.สระแจง นางวัฒนา เอกชัยรุงโรจน 49/1 หมูท่ี .3 ต.สระแจง 81-947-6574 

13 สิงหบุรี บางระจัน อบต.ไมดัด นายทวีศักดิ์ กันตี 39/11 หมูท่ี 3 ต.ไมดัด 089-0075190 

14 สิงหบุรี บางระจัน อบต.บานจา นายสมยศ แกวมณี 35/1 หมูท่ี 8 ต.บานจา 081-2929340 

15 สิงหบุรี คายบางระจัน เทศบาลตําบลโพสังโฆ นางจิตรตรี ชัชวาลย 57 หมูท่ี 1 ต.โพสังโฆ 084-0804306 



รายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสิงหบุรี 

ผูประสานงานศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสิงหบุรี  นายบุญธรรม  กันเกตุ 
 เบอรโทรติดตอ 081-373-9948,036-520-648   E-mail : chanmeesee2012@gmail.com 

ลําดับท่ี ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

16 สิงหบุรี คายบางระจัน อบต.หนองกระทุม นายประสิทธิ์ อินทะนะ 36 หมูท่ี 5 ต.หนองกระทุม 081-7806726 

17 สิงหบุรี คายบางระจัน อบต.โพทะเล นางสุมินทร แสงนอย 21 หมูท่ี 1 ต.โพทะเล 083-0061809 

18 สิงหบุรี คายบางระจัน อบต.โพสังโฆ นายพะเยาว เรืองพงษ 11/3 หมูท่ี 1 ต.โพสังโฆ 086-2115616 

19 สิงหบุรี คายบางระจัน อบต.บงระจัน นายอําพา ม่ังงาม 35/2หมูท่ี 2 ต.บางระจัน 087-5140597 

20 สิงหบุรี คายบางระจัน อบต.คอทราย นางสาวปราณี ภูเขา 15/1 หมูท่ี 2 ต.คอทราย 089-8305831 

21 สิงหบุรี คายบางระจัน อบต.ทาขาม นางกุสุมาอนงค เขียวนอย 5 หมูท่ี 10 ต.ทาขาม 084-1249831 

22 สิงหบุรี พรหมบุรี เทศบาลตําบลปากบาง นางนัดดา ชมชื่น 28 หมูท่ี 3 ต.พรหมบุรี 086-8064123 

23 สิงหบุรี พรหมบุรี เทศบาลตําบลบางน้ําเชี่ยว น.ส.มาลี แสงวงษ 15 หมูท่ี 6 ต.บางน้ําเชี่ยว 084-3391441 

24 สิงหบุรี พรหมบุรี อบต.พระงาม นางสมจิตร ยิ้มสกุล 113 หมูท่ี 3 ต.พระงาม 087-8180437 

25 สิงหบุรี พรหมบุรี อบต.บานแปง นางพัชรา จันทอุปลี 208 หมูท่ี 3 ต.บานแปง 0899008932 

26 สิงหบุรี พรหมบุรี อบต.โรงชาง นายบรรหาร ตันหยง 55/2หมูท่ี3 ต.หัวปา 085-4271357 

27 สิงหบุรี พรหมบุรี อบต.บานหมอ นางรัศมีแข วีระฉายา 79/1 หมูท่ี 6 ตําบลบานหมอ 089-7078693 

28 สิงหบุรี อินทรบุรี อบต.อินทรบุรี นายพายัพ วงษอินทร 45 หมูท่ี 10ต.อินทรบุรี 089-7898206 

29 สิงหบุรี อินทรบุรี อบต.ง้ิวราย นายฉลอง เกิดเหมาะ 65 หมูท่ี 3 ต.ง้ิวราย 085-2227390 

30 สิงหบุรี อินทรบุรี อบต.ชีน้ําราย นางจรันต นิวรนุสติ 20/2 หมูท่ี 2 ต.ชีน้ําราย 084-7762980 
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31 สิงหบุรี อินทรบุรี อบต.โพธิ์ชัย นายทอง เขียวสอาด หมูท่ี 5 ต.โพธิ์ชัย 084-4081793 

32 สิงหบุรี อินทรบุรี อบต.ทองเอน นางลัดดา พูลผล 4 หมูท่ี 7 ต.ทองเอน 089-2337258 

33 สิงหบุรี อินทรบุรี เทศบาลตําบลทับยา นายเชิดพงษ ปะภูสะโร 37 หมูท่ี 5 ต.ทับยา 085-3857525 

34 สิงหบุรี อินทรบุรี อบต.ทางาม นายบุญเลิศ ผาออน 52 หมูท่ี 6 ต.ทางาม 089-0893606 

35 สิงหบุรี อินทรบุรี อบต.น้ําตาล นายสมัย เกตุแกว 7/2 หมูท่ี 5 ต.น้ําตาล 081-8536113 

36 สิงหบุรี อินทรบุรี อบต.ประศุก นายกฤษณ เถ่ือนจุย 65/2 หมูท่ี  1 ต.ประศุก 081-7562045 

37 สิงหบุรี อินทรบุรี อบต.หวยชัน นายเสนอ หิรัญพานิช 2/3 หมูท่ี 2 ต.หวยชัน 036-505170 

38 สิงหบุรี อินทรบุรี เทศบาลตําบลอินทรบุรี นายวัชรศักดิ์ สุคีพงษ 12 หมูท่ี 7 ต.อินทรบุรี 089-8067070 

39 สิงหบุรี ทาชาง เทศบาลตําบลถอนสมอ พ.ท.สุนทร นพกุลสถิตย 28 หมูท่ี 1 ต.ถอนสมอ 081-6274119 

40 สิงหบุรี ทาชาง อบต.โพประจักษ นายสมศักดิ์ มุกทอง 122/1 หมูท่ี 4 ต.โพประจักษ 086-1368920 

41 สิงหบุรี ทาชาง อบต.วิหารขาว น.อ.บุญชู โตงาม หมูท่ี 2 ต.วิหารขาว 087-1214611 

       

       

       

       

 


