
รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี 

ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี  นางจินตนา  กวาวปัญญา  
 เบอร์โทรติดต่อ 081-257-5686, 02-925-2849   E-mail : nana-pat2510@hotmail.com 

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

1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบต.บางไผ่ นายจิระ           อรุณเทวโรจน์ 19 หมู่ 3  086-9906-340 

2 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลต าบลไทรม้า นางวันเพ็ญ        สุขส าราญ 102/14 หมู่ 4  089-4405-132 

3 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบต.บางรักน้อย นางบุญเติม       หัตถกิจ 71/124 หมู่ 3 หมู่พฤกษา  085-234-4783 

4 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี นางสาวนันทนา  ศรีถนอมวงศ์ 30/1 หมู่ 9 ต.ตลาดขวัญ  089-066-0961 

5 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบต.บางกร่าง นางประภาศรี     อดิศักดิ์ 35/4 หมู่2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย   085-142-5589 

6 นนทบุรี บางใหญ่ เทศบาลต าบลบางใหญ่ นางสมนตพร      สุวรรณวานิช 65/50 หมู่3 ต.บางใหญ่ 089-658-4165 

7 นนทบุรี บางใหญ่ อบต.บางเลน นายวงศ ์          ก่อเกิดบุญ 11/1 หมู่ 10 ต.บางเลน   

8 นนทบุรี บางใหญ่ อบต.บางใหญ่ ธวัชชัย            สอนลัทธิพันธ์ 7/519.หมู่5.ต.บางใหญ่ 081-4074868 

9 นนทบุรี บางใหญ่ อบต.บางแม่นาง นางประเทือง     เปรมแสง 4/1 หมู่2  ต.บางแม่นาง 097-080-4861 

10 นนทบุรี บางใหญ่ อบต.บ้านใหม่ นางปิยวดี         ชูชื่นศักดิ์ 41/2  หมู่3 081-562-4082 

11 นนทบุรี บางใหญ่ เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง ก านันมงคล       เสือพอน 33/11 หมู่ 15   0.81-994-6229 

12 นนทบุรี บางใหญ่ เทศบาลต าบลบางม่วง นายพงษ์กวี       นาคเขียว 13/1หมู่ 12  081-909-6632 

13 นนทบุรี บางใหญ่ อบต.เสาธงหิน นางสมทรง        ทองหยิบ 65/1 หมู่ 5 081-818-5256 

14 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย นายชื้น            ทองมอญ 
90/82 หมู่1 ถ.บางกรวย-ไทร
น้อย  

  

15 นนทบุรี บางกรวย อบต.บางขนุน นางละมัย          พ่วงแต้ม 14/2 หมู่ 3  081-402-2895 
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16 นนทบุรี บางกรวย อบต.มหาสวัสดิ์ นางสาวกรองทอง  แสงแจ่ม 85/14 หมู่5 ต.มหาสวัสดิ์ 085-115-2638 

17 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลต าบลปลายบาง นางสุเนตรา       ภาคเจริญ 169/90 หมู่ 5  081-399-6258 

18 นนทบุรี บางกรวย อบต.บางขุนกอง นางชุติกาญจน์   ธนิบูลสวัสดิ ์ 112 หมู่4 084-672-6886 

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

20 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลต าบลศาลากลาง นายแผน           วรรณวันสิงห์ 12/1 หมู่1  086-036-5539 

21 นนทบุรี บางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง นางสาวกันฑิมา   จุมฟฎสุนทร 300/133 หมู่3 085-129-6884 

22 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.บางบัวทอง นางชะลอจิต      พูนสงวน 51/365 หมู่14  081-939-4453 

23 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.บางรักใหญ่                     นายประสงค์      อ่ิมมาก  79 หมู่ 1 086-677-2201 

24 นนทบุร ี บางบัวทอง อบต.บางรักพัฒนา นางจินตนา       กวาวปัญญา 120/33หมู9่  081-257-5686 

25 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.พิมลราช นายสามารถ      พรหมมนตรี 133/ 9 หมู่2  081-269-9797 

26 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.ล าโพ พ.อ.อ สง่า        แพร่พร 15  หมู่3  086-882-3808 

27 นนทบุร ี บางบัวทอง อบต.ละหาร    นายสมชาย       เด็นลีเมาะ 56/3 หมู่1 081-381-1798 

28 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.คลองข่อย นางทองเจือ      ชูพุทธพงศ์  20/3 หมู่ 9   085-5069008 

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

30 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.ท่าอิฐ นางสาวสมร      นามดี 86/1 หมู่ 8  084-1376507 
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31 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.บางตะไนย์ นางประเมิน   นาน่วม 41/1 หมู่ 5  087-522-0386 

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

33 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.อ้อมเกร็ด นางบุญสม     นุ่มเมือง 5 หมู่5  086-7743796 

34 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.เกาะเกร็ด นางทัศนีย์      แฟงรอด 46 หมู่5  086-7792359 

35 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ทวีวัฒนา  (ยุบ)                    ** นายไพวัล       อินฟา 27 หมู่8  086-710-4360 

36 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ราษฎร์นิยม นางอรวรรณ   เชื้อแช่ม 37 หมู่1  082-241-9529 

37 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ขุนศรี นางสาวพรทิพย์  กลัดสุข 16 หมู่7 ต.ขุนศรี 089-668-4975 

38 นนทบุรี ไทรน้อย เทศบาลต าบลไทรน้อย นางอัมพร      วงศ์ศิริประเสริฐ 14/11 หมู่1 082-025-3991 

39 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย นางแวว         เรืองฉาง 87/1 หมู่5  081-682-7498 

40 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.หนองเพรางาย นายจ านง       คัมภิรานนท์ 4/8 หมู่4 ซ.อยู่เจริญ 16   081-682-7498 

41 นนทบุร ี ไทรน้อย อบต.ไทรใหญ่ นางอัจฉรา      ชุมเจริญ 7/1 หมู่8 081-274-1945 

42 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.คลองขวาง นายชนะ         ศรีข า 9/1 หมู่ 7  083-302-3596 

43 นนทบุรี เมือง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง นางอนงค ์       บริสุทธิ์ 164 หมู่3  086-507-345 

44 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.บางคูรัด นางกรปภา    มารศรี   62/171 หมู่ที่ 4 099-2253628 

45 นนทบุรี ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด นายแสวง        นาคยาน 106/68 หมู่5 084-0769015 

 


