
รายช่ือแกนน าเครือข่ายภาคประชาชนในกองทุนสุขภาพท้องถิ่นจังหวดัสงขลา 

โดย  ศูนย์ประสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชนจังหวดัสงขลา  

จ านวน
กองทุน 

จ านวน
แกนน า 

ที่ ช่ือกองทุน รายช่ือ 

1.เมืองสงขลา 
6 6 1 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.เกาะยอ นางยพุเยาว   ไพศาลศิลป์ 

2 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลเมืองเขารูปชา้ง นางสมพร  อภิชาโต 
3 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ทุ่งหวงั นางกิริณี  ศรีไชย 
4 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลนครสงขลา นางสมจิต ฟุ้งทศธรรม 
5 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลพะวง นางอมร  ร่มศรีนวล 
6 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลเกาะแตว้ นางสาววนิดา  ซุ่นฮก 

2. สทงิพระ 
12 12 1 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.คลองรี นายสมพงษ ์ พะยสั 

2 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.คูขดุ นางวรันธร แกว้ศรี 
3 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ชุมพล นายวรวทิย ์จิตมัน่ธรรม 
4 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บ่อดาน นายอมัพร จินดามณี 
5 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บ่อแดง นางลลิตา บุญช่วย 
6 กองทุนสุขภาพต าบลอบต.วดัจนัทร์ นายระนอง ซุน้สุวรรณ 
7 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.สนามชยั นายโสภณ เกตตะพนัธ์ 
8 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลสทิงพระ นางสมบูรณ์ ขนุรักษาพล 
9 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพอบต.ดีหลวง นางละเอียด มากมี 
10 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ท่าหิน นางวลัภา  คงพรหม 
11 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.กระดงังา นายวโิรจน์  เอ่ียมสุวรรณ 
12 กองทุนสุขภาพต าบลอบต.จะทิ้งพระ นางจินตนา  พฒันาพงศ ์

3. จะนะ 
15 15 1 กองทุนสุขภาพต าบลอบต.ขุนตดัหวาย นายหุสณี แล๊ะขาว 

2 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.แค นายดลนิพล เหมหวงั 
3 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะ

โหนง 
นางสุกาญดา จนัทอง 

4 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ตล่ิงชนั นางไอลดา สุขศรี 
5 กองทุนสุขภาพต าบลอบต.ท่าหมอไทร นางจ าเนียร ปานแกว้ 
6 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลนาทบั นางมยรีุ เจริญ 
7 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบลนา

หวา้ 
นายกระจ่าง ชูช่ืน 

8 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.น ้ าขาว นายสุทิน  หมวกขวญั 



จ านวน
กองทุน 

จ านวน
แกนน า 

ที่ ช่ือกองทุน รายช่ือ 

9 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลบา้นนา นางอุบลรัตน์ ยอดศรี 
10 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพอบต.ป่าชิง นางสาวน ้าฝน ชุมม่ิง 
11 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.สะกอม นางมณี อนนัทบริพงศ ์
12 กองทุนสุขภาพต าบลอบต.สะพานไมแ้ก่น นางวนิยั สหสุวรรณ์ 
13 กองทุนสุขภาพต าบลอบต.คลองเปียะ นางสุคนธา  สีนุย้ 
14 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.คู นายดลอาซีด  สอโก๊ะ 
15 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลจะนะ นายเสรี  หมนัหลี 

4. บางกล า่ 
4 4 1 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลท่าชา้ง นางแจว้ ด าสุวรรณ 

2 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลบา้นหาร นางเบวิญา  หมดัอะด ้า 
3 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บางกล ่า นายชินวฒัน์  แกว้ดอนหวาย 
4 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.แม่ทอม นายเจะหนุ  บินนุย้ 

5. คลองหอยโข่ง 
4 4 1 กองทุนสุขภาพต าบลอบต.คลองหอยโข่ง นางสาวจิตตรา สายแกว้ 

2 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลโคกม่วง นายสมศกัด์ิ  สุคนธรัตน์ 
3 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลทุ่งลาน นายวศิิษฏ ์ แกว้สุวรรณ์ 
4 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.คลองหลา นายมนสั  รัตนบุญโชติ 

6. นาทวี 
11 2 1 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลนาทวนีอก นายเจะอุเส็น  โตะ๊สา 

2 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.สะทอ้น  
3 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพอบต.คลองกวาง  
4 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.คลองทราย  
5 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ฉาง นายลีเขวน เหมนุย้ 
6 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ทบัชา้ง  
7 กองทุนสุขภาพต าบลอบต.ท่าประดู่  
8 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลนาทว ี  
9 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.นาหมอศรี  
10 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ประกอบ  
11 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ปลกัหนู  

7. หาดใหญ่ 
16 15 1 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลเมืองคลองแห นางสาวเจะ๊มิเนาะ เหมมนัต์ 

2 กองทุนสุขภาพต าบลอบต.คลองอู่ตะเภา นายยะ๊หยา  หมดัอะดมั 
3 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลเทศบาลเมืองคอหงส์ นางสาวจุฑา สังขชาติ 



จ านวน
กองทุน 

จ านวน
แกนน า 

ที่ ช่ือกองทุน รายช่ือ 

4 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลน ้านอ้ย นางพรทิพย ์วรรละออ 
5 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลพะตง นางไพลิน  กลายกลบั 
6 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลนครหาดใหญ่ นางชโลม เกตุจินดา 
7 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลเมืองควนลงั นางดรุณี  พฒัแช่ม 
8 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลคูเต่า นายรอหมาน  บิลและ 
9 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ฉลุง นางสาวชดาดล  พิทกัษคุ์มพล 
10 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพอบต.ตวัอยา่ง  
11 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ท่าขา้ม นางพิรุฬ  ใจเล้ียง 
12 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลเมืองทุ่งต าเสา นางสุรัตนา  ละเสม 
13 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ทุ่งใหญ่ นางสาวศุภวรรณ  ชนะสงคราม 
14 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.พะตง นางสาวสานิญา สุวรรณวฒันา 
15 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลเมืองบา้นพรุ นางสุนนัทา   ผดุงกูล 
16 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลบา้นไร่ นางอุสณีย ์  ชูวงรักษ ์

8. รัตภูมิ 
7 4 1 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.เขาพระ นางสาวปราณี วุน่ฝ้าย 

2 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลคูหาใต ้ นางชชัชญา   ไชยถาวร 
3 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลก าแพงเพชร  
4 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  
5 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ควนรู นางยพุิน  กิตติลีลา 
6 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ท่าชะมวง นางชอบ จนัทระ 
7 กองทุนระบบหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลนาสีทอง  

9. สิงหนคร 
10 6 1 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ชิงโค นายบุญโชค ธนเวชโสภณ 

2 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลเมืองสิงหนคร นายอีด สะหลิม 
3 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ท านบ  
4 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บางเขียด นายศิริพงศ ์แทนโป 
5 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ปากรอ นายวโิรจน์ สิทธิพนัธ์ 
6 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ป่าขาด  
7 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลเมืองม่วงงาม  
8 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ร าแดง นายสมคิด นอ้ยส าลี 
9 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.วดัขนุน  
10 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลชะแล ้ นางกมลทิพย ์เพช็รจ ารัส 

10. สะบ้าย้อย 
10 2 1 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ธารคีรี  



จ านวน
กองทุน 

จ านวน
แกนน า 

ที่ ช่ือกองทุน รายช่ือ 

2 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพอบต.เขาแดง นายมะรอลี  ตาเหะ 
3 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลคูหา นายอบัดลบาสิทธ์ิ มะลี 
4 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.จะแหน  
5 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลท่าพระยา  
6 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ทุ่งพอ  
7 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บา้นโหนด  
8 กองทุนสุขภาพต าบลอบต.บาโหย  
9 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.เปียน  
10 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลสะบา้ยอ้ย  

11. กระแสสินธ์ุ 
4 2 1 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลเชิงแส นางสาวสุรีรัตน์ ชยัเช้ือ 

2 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลกระแสสินธ์ุ นายมฤตย ์ ไกรสุรสีห์ 
3 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.เกาะใหญ่  
4 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.โรง  

12. สะเดา 
12 12 1 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ปริก นายสะมะแอ จนัทรัตนา 

2 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลปริก นายจรัญ ทิพยสุ์วรรณ์ 
3 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.พงัลา นายมารุต สุดเจริญ 
4 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลส านกัขาม นางอุบล  หยงัสู 
5 กองทุนสุขภาพต าบลอบต.เขามีเกียรติ นางวราลี  เดชเกล้ียง 
6 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลคลองแงะ นางนูเหร๊าะ  กาเหยม็ 
7 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ท่าโพธ์ิ นางศิริขวญั  หมู่เก็ม 
8 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ทุ่งหมอ นางสาวณฎัฌาฐิกานต ์ศรีสุกใส 
9 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลปาดงั นางมะลิวนั  หากมุสา 
10 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลเมืองปาดงัเบซาร์ นางสาวหนบัเสาะ ยหีวงักอง 
11 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลเมืองสะเดา นายสมาน  อะหลี 
12 กองทุนสุขภาพต าบลอบต.ส านกัแตว้ นางโกลญัญา  นนัทรัตน์ 

13. นาหม่อม 
4 4 1 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.นาหม่อม นางราศรี พรหมจนัทร์ 

2 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.คลองหรัง นางพรพิมล โพธิวจิิตร 
3 กองทุนสุขภาพต าบลอบต.ทุ่งขมิ้น นายธนทั ยกศิริ 
4 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.พิจิตร นางกมลพรรณ บุญศรีรัตน์ 

14. ควนเนียง 



จ านวน
กองทุน 

จ านวน
แกนน า 

ที่ ช่ือกองทุน รายช่ือ 

5 4 1 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลควนเนียง นางธนัตช์นก วรรณพิบูลย ์
2 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ควนโส นายวชิาญ พรหมจรรย ์
3 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลบางเหรียง นายธีมภพ พงษจี์น 
4 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.รัตภูมิ นายประนอบ  คงสม 
5 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ห้วยลึก  

15. เทพา 
8 2 1 กองทุนสุขภาพต าบลอบต.เกาะสะบา้ นางโสภิดา  วงศจ์นัทราสกุล 

2 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ท่าม่วง  
3 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลเทพา  
4 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.เทพา  
5 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ปากบาง  
6 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลล าไพล  
7 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.วงัใหญ่  
8 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.สะกอม นายสมาน  สุวรรณศิลป์ 

16. ระโนด 
13 4 1 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.คลองแดน  

2 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.แดนสงวน  
3 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ตะเครียะ  
4 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ท่าบอน  
5 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลบ่อตรุ นายสุชาติ น่ิมหนู 
6 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บา้นขาว นางสุภาภรณ์ แกลว้ทนงค ์
7 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บา้นใหม่ นางสาลิกา  เหมพนัธ์ 
8 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลปากแตระ  
9 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.พงัยาง  
10 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลระโนด นางศิริมา หนูพนัธ์ 
11 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ระโนด  
12 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ระวะ  
13 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.วดัสน  

 

หมายเหตุ กรณมีีข้อสงสัย โปรดประสานงาน นางสาวบารีย๊ะ ยาด า โทร.084-6316179 
อเีมล์ : nooya.1984@gmail.com  


