
รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดอ่างทอง 

ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดอ่างทอง  นายธงชัย  กันพันธ์ เบอร์โทรติดต่อ 062-3350553 E-mail : tthogchai1@gmail.com 

ล าดับท่ี ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล รายชื่อ ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 

1 อ่างทอง ไชโย เทศบาลต าบลเกษไชโย นายบุญเสรมิ       หนูทอง 100 หมู่ 1 ต.ชะไว 080-9756757 

2 อ่างทอง ไชโย อบต. เทวราช นางมัณฑนา        บุญประดับ 36 หมู่ 5  089-8095880 

3 อ่างทอง ไชโย อบต. ชัยฤทธ์ิ นายชัชชัย         ทรัพย์อนันต ์ 28/5หมู่ 6  081-4345686 

4 อ่างทอง ไชโย อบต. ราชสถิตย์ นางสาว นันทา      แย้มงาม                84/2 หมู่ 1   081-7546278 

5 อ่างทอง ไชโย เทศบาลต าบลไชโย นางยุพิน           โมราทอง 21 หมู่ 2  081-9914298 

6 อ่างทอง ป่าโมก อบต. โรงช้าง นายส าเรงิ            เมฆสอน 22/3 หมู่ 3  083-8463726 

7 อ่างทอง ป่าโมก เทศบาลต าบลป่าโมก นายพิทักษ์           นิยมสุข 310/8   089-0789160 

8 อ่างทอง ป่าโมก อบต. สายทอง นางส าอาง            ถมมาลา 80 หมู่.5  089-8994242 

9 อ่างทอง ป่าโมก อบต.บางเสด็จ นางนรารัตน์         หาศาสน์ศร ี 34/1 หมู่ 2  089-8027881 

10 อ่างทอง ป่าโมก อบต. นรสิงห ์ นายเที๊ยม            น  านวล 7 หมู่ 3  085-2199830 

11 อ่างทอง ป่าโมก อบต. เอกราช นายทองอยู่          กองกะวี 170/1 หมู่ 4  089-5385271 

12 อ่างทอง ป่าโมก อบต. โผงเผง นางกรรณิกา        ยิง่มานะ 10/1 หมู่ 1  085-1872078 

13 อ่างทอง แสวงหา อบต. ศรีพราน นายสถิตย์           ทิพารัตน์ 35 หมู่ 4  081-5346716 

14 อ่างทอง แสวงหา อบต.สบีัวทอง นางขนิษฐา          แย้มกลิ่น 95 หมู่2 089-8091245 

15 อ่างทอง แสวงหา อบต. ห้วยไผ ่ นางณัฎฐนันท์      ปัญญาเพชรสกลุ 54 หมู่ 2  089-0904459 



รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดอ่างทอง 

ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดอ่างทอง  นายธงชัย  กันพันธ์ เบอร์โทรติดต่อ 062-3350553 E-mail : tthogchai1@gmail.com 

ล าดับท่ี ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล รายชื่อ ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 

16 อ่างทอง แสวงหา เทศบาลต าบลแสวงหา น.ส. บปุผา    กิ่งไทรย ์ 76 หมู่ 14 086-0911563 

17 อ่างทอง แสวงหา อบต. จ าลอง นางทิพวัลย์      วรรณโต 52 หมู่1 ต.จ าลอง 098-9642369 

18 อ่างทอง แสวงหา อบต. บ้านพราน นายศรีนวล    เกตุพงษ์ 37/3 หมู่ 5 089-2604826 

19 อ่างทอง แสวงหา อบต. วังน  าเย็น นายส าเนียง      บุญเอี่ยมส าอางค์ 13 หมู่ 5 ต.วังน  าเย็น 080-4321587 

20 อ่างทอง แสวงหา อบต.แสวงหา ไม่มี   

21 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลต าบลสาวรอ้งไห ้ นางสิรดา           เงินอนันตสุข 53 หมู่ 3 090-6230824 

22 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต. ศาลเจ้าโรงทอง นายมนตรี          แจ่มแจง้ 71 หมู่ 9 081-5527135 

23 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลต าบลบางจัก นายวิรัตน์          พูลบางย ู 15/7 หมู่ 9 089-2370393 

24 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลต าบลห้วยคันแหลน นางสุดใจ           แก้วมณ ี 32/1 หมู่ 6 089-0124842 

25 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต. ยี่ล้น นายละเอียด         สิงหฬ 13/3  หมู่ 4 084-5682623 

26 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต. บางจัก นายเสนห่์          อ าพันธ์มณ ี 48/2 หมู่ 8 081-1298037 

27 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.คลองขนาก นายสมศักดิ์        กีรติวิทยากร 7 หมู่ 7 086-1322590 

28 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต. ไผ่วง นางพชรวรรณ      พันธ์ุรัตน์ 51/3 หมู่ 7 087-1153642 

29 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลต าบลม่วงเตี ย นายบุญสบื          อินทร์อุไร 45 หมู่ 9 089-8234803 

30 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต. หัวตะพาน นายบุญสง่           นามโภชน 30 หมู่ 5 086-8318578 
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31 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลต าบลท่าช้าง นายสุเวท             บุญโนนเต ้ 70/2  หมู่  7  087-1160058 

32 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ นายบุญสง่            อ าไพ  52/1 หมู่ 4  081-71111377 

33 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา น.ส. สวงค์           ผลแย้ม 50  หมู่ 2  089-0138242 

34 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต. ไผ่จ าศีล ดร.ธงชัย           กันพันธ์ 113/13  หมู่ 4   062-33505553 

35 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต. ตลาดใหม ่ นางวัฒนา          ผลไพบูลย ์ 3/1 หมู่ 3   086-0869995 

36 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต. หลักแก้ว นายเฉลียว           กล่อมสุภาพ 67 หมู่ 1  089-9024584 

37 อ่างทอง สามโก ้ เทศบาลต าบลสามโก ้ นางแสงเทียน       ทิพย์น าพา 96/5 หมู่ 4  089-5406239 

38 อ่างทอง สามโก ้ อบต.อบทม นางมาลี             ข าวิลัย 32 หมู่ 2  089-5488625 

39 อ่างทอง สามโก ้ อบต. โพธ์ิม่วงพันธ์ นายจ าเนียร       ชวลิต 26  หมู่ 4  081-6855852 

40 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบต. ตลาดกรวด นายณรงค์          มโนสจุริต 16/1 หมู่1 084-0828338 

41 อ่างทอง เมืองอ่างทอง เทศบาลเมอืงอ่างทอง ดต.สมศักดิ์        เงินพลู 69/69  089-6735145 

42 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบต.คลองวัว นางวรรณอนงค์      อินสนอง 31/2 หมู่ 4  080-7710144 

43 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบต.จ าปาหล่อ นางสีมา             กิ่งไทย ์ 25 หมู่ 6  081-8194274 

44 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบต.บ้านแห นางเกษร           ศรีสุภาพ 26/1 หมู่ 3  086-1244526 

45 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบต.บ้านอฐิ นางเพียงทิพย์     จันทรม์ณ ี 61/1 หมู่ 2  089-6160622 
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46 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบต. ป่างิ ว นาย ธวัชชัย          เกตุลอย 19/4 หมู่ 3  086-0709441 

47 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบต.ย่านซื่อ นางณัทชยา          เสมอเหมือน 37 หมู่ 5  086-7562416 

48 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบต.หัวไผ ่ นายภาษิต            ชุนศิริวัฒน์ 42 หมู่ 8   086-0664501 

49 อ่างทอง เมืองอ่างทอง เทศบาลต าบลโพสะ นางอาภิชา           อัฐภรณ์ 56/1 หมู่ 3  092-9260491 

50 อ่างทอง เมืองอ่างทอง เทศบาลต าบลศาลาแดง นางภคพร            เซ็งแซ ่ 72  หมู่ .5  091-7067991 

51 อ่างทอง โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง นางสมศรี             ค าหอม    100 หมู่ 5  089-1163819 

52 อ่างทอง โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลร ามะสัก นายณัฏฐพัชร์        ปกป้อง 98/3 หมู่ 5 086-9715555 

53 อ่างทอง โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลโคกพุทรา นางทัศนี           แก้วประดับ 39 หมู่ 29  087-1170028 

54 อ่างทอง โพธ์ิทอง อบต. ค าหยาด นาย ราเชนทร์      สีใส 55/1 หมู่ 1  086-1254728 

55 อ่างทอง โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลทางพระ นางบุญราศรี         อินทรด า 8/1 หมู่  8  081-3846021 

56 อ่างทอง โพธ์ิทอง อบต. บางเจ้าฉ่า นางกุญช์กรณ์        วงษ์ปาน 2/1 หมู่ 2  089-6155870 

57 อ่างทอง โพธ์ิทอง อบต. บางพลบั น.ส. ขนิษฐา         ข าวังยาง 106 หมู่ 5  081-9910953 

58 อ่างทอง โพธ์ิทอง อบต. บางระก า นายสายันต์          ไม้เจริญ 74  หมู่ 1  086-1253083 

59 อ่างทอง โพธ์ิทอง อบต.ยางช้าย นายเสฏฐวุฒิ         เพชรประสม 2  หมู่  9  089-8099650 

60 อ่างทอง โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลม่วงคัน นายบุญธรรม      ขอพึ่ง 119 หมู่ 10   087-1186557 
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61 อ่างทอง โพธ์ิทอง อบต. หนองแม่ไก ่ นางมาลัย        กิ่งไทรย ์ 9 หมู่ 5  085-1718077 

62 อ่างทอง โพธ์ิทอง อบต. องครกัษ์ นางสาวรัตนา       เปรมประโยชน ์ 66 หมู่ 4  089-0874233 

63 อ่างทอง โพธ์ิทอง อบต. อ่างแก้ว นายสุธี               ประเสริฐศร ี 33 หมู่ 6  081-9914489 

64 อ่างทอง โพธ์ิทอง อบต. อินทประมูล นางสมพร            อุทยานิน 12 หมู่ 4  

  


