
รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี 

ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี นางกมลปฐมพร  กันหา เบอร์โทรติดต่อ 084-3614533, 
 E-mail : kanha2497-k@hotmail.com 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล รายช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลต าบลป๊อกแป๊ก    

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

3 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี นางสาวนัณฐรภา     เจตินัย 12 ซ.10 ม.4  084-5396933 

4 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.โคกสว่าง นางเครือวัลย์ บัวทอง 60 ม.9  081-7042365 

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

6 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.ตลิ่งชัน นายสุวรรณ ดารัคน์  086-7958173 

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

8 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลต าบลกุดนกเปล้า นายอ านาจ สุขีรัตน์ 91/4   086-7657536 

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

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

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

12 สระบุรี เสาไห้ เทศบาลต าบลบ้านยาง นางอรญา   ชื่นใจ 75 ม. 5  084-4232329 

13 สระบุรี เสาไห้ เทศบาลต าบลต้นตาล-พระยาทด นางสาวศิวพร บตุรคนิตร 23 หมู่ 3  089-0569976 

14 สระบุรี เสาไห้ อบต.บ้านยาง นายณัฐพล ศรีรักษา   089-9024263 

15 สระบุรี เสาไห้ เทศบาลต าบลหัวปลวก นายนิตยา  กมลมาศรัตน์ 16 ม. 4  081-9913931 



รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี 

ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี นางกมลปฐมพร    กันหา เบอร์โทรติดต่อ 084-3614533, 
 E-mail : kanha2497-k@hotmail.com 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล รายช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์ 

16 สระบุรี เสาไห้ เทศบาลต าบลสวนดอกไม้ นางปราณี  ทิพย์คูนอก 16 ม.8 082 - 2323947 

17 สระบุรี เสาไห้ เทศบาลต าบลเสาไห้ นางโสภา  ปานไทย 15/1 ม. 2 086 - 1377333 

18 สระบุรี เสาไห้ เทศบาลต าบลเมืองเก่า นางกาญจนา  ทองสุข 25  หมู่ 1 098 - 9258495 

19 สระบุรี เสาไห้ อบต.ม่วงงาม นางกันยา นนท์จิตต์ 12 ม. 2  089 - 0889860 

20 สระบุรี เสาไห้ อบต.เริงราง นายสมบูรณ์     มีนาค 59 ม.5  081-8518848 

21 สระบุรี เสาไห้ อบต.ช้างไทยงาม    

22 สระบุรี แก่งคอย เทศบาลเมืองแก่งคอย นายโชค มะลิซ้อน 117/2  086-7830102 

23 สระบุรี แก่งคอย เทศบาลต าบลทับกวาง นายวิฑูรย์  โคตรวีระ 59/47 ม.9  085-9482259 

24 สระบุรี แก่งคอย อบต.ท่าคล้อ นางไฉน  อันประสิทธิ์ 7 ม. 4  036-306084 

25 สระบุรี แก่งคอย อบต.ท่ามะปราง นาย สวัย ศิรินุช 7 ม. 4  089-2417538 

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

27 สระบุรี แก่งคอย อบต.ห้วยแห้ง นายสมศักดิ์  จันทะสอน 92 ม. 1 085-1500775 

28 สระบุรี แก่งคอย อบต.หินซ้อน นางสาวสุดา  ศรพรหม 59 ม. 6 080-2356845 

29 สระบุรี แก่งคอย อบต.บ้านป่า นายทองคูณ  สิบพันทา 33 ม.5  086-7564898 

30 สระบุรี แก่งคอย อบต.ท่าตูม นางทรัพย์  จันทวงษ์ 30 ม. 1 087-0181043 



รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี 

ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี นางกมลปฐมพร  กันหา เบอร์โทรติดต่อ 084-3614533, 
 E-mail : kanha2497-k@hotmail.com 

ล าดับที่ ชือ่จังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล รายช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์ 

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

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

33 สระบุรี แก่งคอย อบต.เตาปูน  นายส ารวย  กิจส าเร็จ 3 ม. 5 086-7685413 

34 สระบุรี แก่งคอย อบต.ช าผักแพว นางทัศวรรณ  พุทธศรี 5 .ม.3 086-8080733 

35 สระบุรี ดอนพุด เทศบาลต าบลดอนพุด นางสุจินดา จันทร์เสน 2 ม. 1  085-3556219 

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

37 สระบุรี บ้านหมอ อบต.โคกใหญ่ นางสมศรี  เพ็งรุ่ง 49 ม. 5  085-6167796 

38 สระบุรี บ้านหมอ อบต.บางโขมด นายสุรพงษ์   รัศมีทัต 16/1 ม.5 089-4091351 

39 สระบุรี บ้านหมอ อบต.เมืองขีดขิน นางนิยม  คล้ายกลิ่น 21/1 ม. 1 036-201445 

40 สระบุรี บ้านหมอ เทศบาลต าบลตลาดน้อย  นายจักรพงษ์  ขวัญเมือง 42 ม.8  080-4443421 

41 สระบุรี บ้านหมอ อบต.สร่าง โศก  นายประชุม  นนทะการ 53 ม. 2  086-8007843 

42 สระบุรี บ้านหมอ อบต.ไผ่ขวาง นางอรทัย  กองกาย 56 ม. 1  036-226489 

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

44 สระบุรี บ้านหมอ เทศบาลต าบลท่าลาน นายจ าเริญ  ศรีส่งสกุล 11 ม. 8 081-2940681 

45 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท นายเพลิน  สุขเจริญ 16/41 ม.11                
ต.พระพุทธบาท 084 - 1245909 



รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี 

ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี นางกมลปฐมพร  กันหา เบอร์โทรติดต่อ 084-3614533, 
E-mail : kanha2497-k@hotmail.com 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล รายช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์ 

46 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลต าบลพุกร่าง นายประเสริฐ สังข์สุวรรณ 14 ม.6  086-6049369 
47 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.เขาวง นายมนัส  ยาชมภู 31 ม. 8 081-1979575 
48 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.ธารเกษม นายศุภชัย มุขดารา 61 หมู่ 7   086-5151722 
49 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.นายาว นายชวนะ  ศรีมงคงปทุม 8/1 ม.2  086-3859600 
50 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.พุค าจาน นายสละ นิรากรณ์ 13 ม.8 081-8523715 
51 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.หนองแก นายสุธน   บุญช่วย 44 ม.7 087-8025963 
52 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.ห้วยป่าหวาย นายบุญมา ทองละมูล 63 ม. 8  081-8518953 
53 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.ซับสนุ่น นายพล   แสงอร่าม 23 หมู่ 14  063-6244853 
54 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.ล าพญากลาง นางสมคิด  วงษแ์ก้ว  หมู่ 12    094-8522694 
55 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.ล าสมพุง นายรด  ฤทธิ์พันธ์   5 หมู่ 4  083-1241226 
56 สระบุร ี มวกเหล็ก อบต.หนองย่างเสือ นางจ าลอง มูลสาร  244  หมู่ 2. 089-0864237 
57 สระบุรี มวกเหล็ก เทศบาลต าบลมวกเหล็ก นายประยงค์  ลือกิจนา  156 ม.3 098-2709272 
58 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.มวกเหล็ก นางหทัยพร  ชัยธีราศักดิ์  224/44  หมู่ 2   089-9003053 
59 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.มิตรภาพ นายสันติ ช้อยคล้าย  150/7  หมู่ 9 098-8164199 
60 สระบุรี วังม่วง อบต.แสลงพัน นาย ธนูทอง คัมภิรานนท์ 39 ม. 3 089-4140731 
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ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี นางกมลปฐมพร  กันหา เบอรโ์ทรติดต่อ 084-3614533, 
 E-mail : kanha2497-k@hotmail.com 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล รายช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์ 

61 สระบุรี วังม่วง อบต.วังม่วง นายสุวิทย์ จิตสันติ 277/1 ม. 15 081-9947870 

62 สระบุรี วังม่วง เทศบาลต าบลวังม่วง นางสมหมาย  แก้วโชติ 21 ม. 1  0827172388 

63 สระบุรี วังม่วง เทศบาลต าบลค าพราน นายวิเชียร คัมภีระ 158 ม. 7  089-0840614 

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

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

66 สระบุรี วิหารแดง เทศบาลต าบลวิหารแดง นายสมบัติ นาคทอง  088-2355736 

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

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

69 สระบุรี วิหารแดง อบต.บ้านล า พ.ต.หลิม ม่วงมีค่า 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 หมู่ 2  080-4464262 

72 สระบุรี หนองแค เทศบาลต าบลไผ่ต่ า นางกิจจา      หงษ์ทอง 10/2 ม. 1  080-5518466 

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

74 สระบุรี หนองแค อบต.หนองโรง นางวิลาวัลย์  ตระกูลเกียรติ 15/2 ม. 1  089-0878381 

75 สระบุรี หนองแค เทศบาลต าบลคชสิทธิ์ นางสมร  นาคง 37/6 ม. 8    
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ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี นางกมลปฐมพร   กันหา เบอร์โทรติดต่อ 084-3614533, 
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76 สระบุรี หนองแค เทศบาลต าบลหินกอง นางสาวนัชมน    เมฆมงคล 24/1 ม. 1  098-9265470 

77 สระบุรี หนองแค อบต.โคกแย้ นายนภณ  ปิ่นชัยโย 3/1 หมู่ 7   062-5824528 

78 สระบุรี หนองแค อบต.โคกตูม นายอดุลย์  คงสมพงษ์ 38/2 ม. 1  083-5435551 

79 สระบุรี หนองแค อบต.กุ่มหัก นายณรงค์เวทย์    สงวนพรรค 37 ม. 1  086-0214433 

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

81 สระบุรี หนองแค อบต.หนองแขม นายเฉลียว   มะลิวัลย์ 9 ม. 6  080-9571736 

82 สระบุรี หนองแค อบต.หนองไข่น  า นายสนั่น  หมอนอิง 2/1 ม.4 092-7462440 

83 สระบุรี หนองแค อบต.หนองจรเข้ นางจันทรฉาย   เศวตทัต 76/176 ม.6 087-9984084 

84 สระบุรี หนองแค อบต.หนองจิก นายนครินทร์  แย้มเกตุ 9/3 ม.7  036-307140 

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

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

87 สระบุรี หนองแค อบต.หนองปลิง นายบุญเลิศ   หาเพชร 19 ม. 7  087-5308330 

88 สระบุรี หนองแค อบต.ห้วยขมิ น นางสมพิศ  ปิ่นแก้ว 51 ม. 8  087-8290592 

89 สระบุรี หนองแค อบต.ห้วยทราย นางนิภาภรณ์  วรทรัพย์ 1/2 ม. 7  086-1295624 

90 สระบุรี หนองแค เทศบาลต าบลหนองแค  พ.อ.อ.สมพงษ์  หงษ์ทอง 84/1  081-9918745 



รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวดัสระบุรี 

ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี นางปฐมมน  กันหา เบอร์โทรติดต่อ 084-3614533, 
 E-mail : kanha2497-k@hotmail.com  

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล รายช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์ 

91 สระบุร ี หนองแซง อบต.หนองกบ นางกมลปฐมพร     กัณหา 2 หมู่ 7   084-3614533 

92 สระบุรี หนองแซง เทศบาลต าบลหนองแซง นางสมคิด     อาจลออง 59 ม. 4    

93 สระบุรี หนองแซง อบต.หนองหัวโพ นางปัทมา     ทองปิ่นศรี 22 หมู่ 3  085-9791974 

94 สระบุรี หนองแซง อบต.โคกสะอาด นางส าเริง      ตันติพุฒิกุล 22 ม. 1    

95 สระบุรี หนองแซง อบต.ไก่เส่า  นางวรรณพร    ไกรพันธ์ 34 ม. 5 064-2426193 

96 สระบุรี หนองแซง อบต.ม่วงหวาน นายถนอม      คีรีเวช  30 หมู่ 3 081-9046079 

97 สระบุรี หนองโดน เทศบาลต าบลหนองโดน นางกนกกร      ดงหลง   23 ม. 4  090 -4984645 

98 สระบุรี หนองโดน อบต.ดอนทอง นางส ารวย   ด้วงทอง 66  หมู่ 8  081-7597752 

99 สระบุรี หนองโดน อบต.บ้านกลับ นางวรางคณา     อ่ึงผิว 52  ม. 3  089-2409184 

100 สระบุรี หนองโดน อบต.หนองโดน นางส าเริง    จันทร์สุข 26/1 ม. 10 085-9675587 

101 สระบุร ี เฉลิมพระเกียรติสระบุรี เทศบาลต าบลหน้าพระลาน นายปัญญา   เริงสุคนธ์ 3/9 ม. 7  086-0415566 

102 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติสระบุรี อบต.ห้วยบง นางศิรินาฎ      ติ๊บรัตน์ 52/351 ม. 10  085-3768119 

103 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติสระบุรี อบต.บ้านแก้ง นายสุทัศน์    แดงโสภา 6/2 ม. 3 087-0510936 

104 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติสระบุรี อบต.ผึ งรวง นางละมัย     วงษ์มหิง 55 ม.2  081-7576544 

105 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติสระบุรี อบต.หน้าพระลาน  นางปวีณา     ศรีพิทกษ์ 359/1 ม. 7 081-7942012 



รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี 

ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี นางกมลปฐมพร  กันหา เบอร์โทรติดต่อ 084-3614533 
E-mail : kanha2497-k@hotmail.com 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล รายช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท ์

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

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

108 สระบุรี บ้านหมอ เทศบาลต าบลบ้านหมอ นายสมพิศ     อยู่เจริญ 13 ม. 3  036-201326 

  


