
กองทุน ชื�อ-นามสกุล องค์ประกอบของคณะกรรมการ โทรศัพท์
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลคลองปาง นายถวิล กุญชรินทร์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 089-5887041
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลคลองเต็ง นางสิริกมล  ทับเที�ยง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 064-1079142
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลควนกุล นางสาวสมใจ  มีแก้ว ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 085-7979650
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลควนโพธิ� นายสมหมาย  พลประสิทธิ� ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 096-9645957
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลโคกหล่อ นายสุวิทย์ ทองหอม ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 081-9691326
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลท่าข้าม นางสาวศศิธร บุณโยดม ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 091-8455635
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลท่างิ�ว นางเสาวคน บรรจงช่วย ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 084-8464051
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลทุ่งกระบือ นายมนตรี อโนทัย ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 065-8532237
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลทุ่งยาว นางอมร  ไทยดํา ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 095-0230386
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลนาเมืองเพชร นายนิธิป  คงทอง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 098-546-2553
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลนาตาล่วง นายวิชา  โพธิ�วิจิตร ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 097-0311749
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลนาวง นางสมศรี  ทองดียิ�ง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 084-8505766
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลย่านตาขาว นายไพโรจน์ ตั�งใจมั�น ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 095-6649663
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลลําภูรา นางสาวดรรชนี แต้มเฒ่า ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 084-8377269
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลวังวิเศษ นายสมชาย  พิมพิฬาร์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 080-6989294
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลสิเกา นางปิยะวรรณ คนเที�ยง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 093-9829561
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลห้วยนาง นางสาวอําพันธ์ ร่างมณี ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 062-2798503
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลห้วยยอด นางสุรีย์ ธนาเจริญกุล ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 098-2643892
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลนครตรัง นายเจษฎาพร ทองงาม ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 085-8889433
กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลเมืองกันตัง นางเพลินพิศ พุทธรักษ์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 081-7471352
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.กะลาเส นางกรวิวรรณ ทรัพย์สิน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 081-272-3628
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.กันตังใต้ นางเย็นจิตร์ แซ่เลี�ยว ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 089-5908991
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เกาะเปียะ นายนิกร  บัวแก้ว ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 085-4214434
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เกาะลิบง นางสาวรมิดา สารสิทธิ� ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 099-3879721
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เขากอบ นางสาวอนุวัลย์  สมจริง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 092-2938387
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เขาขาว นายวัชระ ปลอดใจกว้าง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 096-6929337
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เขาปูน นางวินิจตา มิตตะกา ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 087-3813646
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เขาไพร นายสนิท  อําลอย ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 081-0774196
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เขาไม้แก้ว นางยุรินดา  ท่องวารี ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 084-7488846
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เขาวิเศษ นายสุวรรณ  จินตวิเศษ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 081-2703735
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.คลองชีล้อม นางฉิ�น ชิรงค์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 095-4302516
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.คลองลุ นายพร  เมียนโอ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 089-8675409
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.คลองปาง นายประสิทธิ� แท่นสุวรรณ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 089-7260170
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ควนปริง นางขนิษฐา  ศรีรักษ์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 095-5503103
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ควนเมา นางฉวีวรรณ เซี�ยงเซียว ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 084-0610898

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน จ.ตรัง



กองทุนสุขภาพตําบล อบต.โคกยาง นางจําเนียร เรืองเดช ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 098-0289818
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.โคกสะบ้า นางหนูเพียร  ชัยเพชร ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 089-2970393
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ช่อง นางชนิสรา จงทอง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 083-632-4858
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ตะเสะ นายแสวง ขุนอาจ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 089-594-6744
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ท่าข้าม นางศิริลักษ์  หยังหลัง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 083-5039559
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ท่าพญา นางสุวรรณรัตน์  ส่งศรี ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 064-6950450
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ท่าสะบ้า นายพัชรพนธ์  เลี�ยนยงค์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 065-3983599
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทุ่งค่าย นายเทิดศักดิ�  พลประสิทธ์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 086-2824795
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทุ่งต่อ นางอุไรวรรณ สุขเกษม ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 084-9371539
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทุ่งยาว นายสุรเชษฐ์   แซ่โค้ว ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 085-7944064
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาเกลือ นายอัสนาวี หวอตะเห ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 086-2763224
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาข้าวเสีย นางสาวศรินรัตน์ ภูสิทธิรัชพงผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 098-995-6926
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาชุมเห็ด นายวิน    อนุรักษ์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 087-2648942
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาโต๊ะหมิง นายประสิทธิ�  บัวเรือง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 098-5897208
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาท่ามใต้ นายคนึงนิจ  วังหิน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 087-3870717
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาท่ามเหนือ นายสุนทร  อินทร์งาม ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 098-6976863
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาพละ นางเรณู  แก้วลาย ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 065-7374820
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาโยงใต้ นายชัยพร จันทร์หอม ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 086-6866517
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาโยงเหนือ นางนิตยา จักรราช ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 084-3087571
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาวง นายประเด็น พงษ์มาก ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 092-0687059
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาบิลหลา นายอนันต์  ชูพัฒน์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 094-8455361
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาหมื�นศรี นางยุพิน    คงประสม ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 081-7194303
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ในควน นายชนาภัทร เจริญรัตน์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 062-2253905
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บ่อนํ�าร้อน นางศิริวรรณ นวลจันทร์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 982-2894473
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บ่อหิน นางวิไลวรรณ ทองสง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 087-4197455
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บ้าหวี นายธีรยุทธิ�  ศรีรัตนะ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 094-0070289
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บางกุ้ง นายจิตร์  กิตติคุณ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 087-891-5292
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บางด้วน นางกัญญาพัชร ทองพิทักษ์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 094-5584488
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บางดี นางนัยนา ทองประดับ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 084-6904927
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นางรัก นางสุมลฑา  ขําณรงค์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 062-9827553
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บางสัก นายประสิทธิ� หนูวงษ์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 087-2808702
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บางหมาก นางสาวดุสิดา คล้ายเงิน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 086-940-5406
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บ้านควน นางอุไรวรรณ  พลวัฒน์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 094-1481639
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บ้านโพธิ� นางเพียงพร เอียดสีทอง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 087-4181953
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปะเหลียน นางนารี มันทุ่ย ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 092-4713899
กองทุนสุขภาพตําบล อบต. ปากแจ่ม นายประดิษฐ์  แก้วคราม ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 093-7805657
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปากคม นายบุญมาก ถิ�นชาญ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 088-4408008



กองทุนสุขภาพตําบล อบต.โพรงจระเข้ นางเรวดี  สิงห์อินทร์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 085-7902335
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ไม้ฝาด นางพรทิพย์  เกิดผล ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 086-9529257
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ย่านซื�อ นางอุไร  แป้นช่วย ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 093-2202462
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ละมอ นางสาวสมพร  หวานทอง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 087-8925103
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ลําภูรา นางจรวย คุณเวด ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 082-9739975
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ลิพัง นางพิมพงศ์ ฤทธิสุนทร ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 099-2828058
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.วังคีรี นางจิราภรณ์ ช่วยศรี ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 090-9519838
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.วังมะปราง นายสมพร  ทองดียิ�ง  ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 089-5883696
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.วังมะปรางเหนือ นางอริยา  แก้วสามดวง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 083-9878826
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.วังวน นางสุชฎาพร วรรณแสงทอง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 082-2765496
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.สุโสะ นางสาวกุสุมาลย์ ทองดี ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 099-6129477
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.หนองช้างแล่น นางสมร พลสุด ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 089-5947430
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.หนองบ่อ นายบุญชุบ  จงรักษ์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 087-8885745
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.หนองบัว นางบุญริน  หนูจันทร์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 093-0163412
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.หนองตรุด นางพรพิมล  พลอินทร์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 087-2674253
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.หนองปรือ นางโสพิศ  คงศรี ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 090-1593032
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ห้วยยอด นายมนตรี จําปา ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 065-0585231
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.หาดสําราญ นายไพโรจน์ ใจบุญ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 099-6927632
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.แหลมสอม นางสาวลัดดา หะเทศ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 064-1620422
กองทุนสุขภาพตําบล อบต.อ่าวตง นายบุญรอด  บุญช่วย ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 089-2893900
กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลควนธานี นางอุรา คําวิเศษณ์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 089-4690565
กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลนาโยงเหนือ นางสาวชลิตา สีคง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 081-7476143
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นํ�าผุด นางดรุณี ด้วงห้อย ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 085-0681895
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางเป้า นายตรีจักร  รักราวี ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 081-8948988
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะสุกร นายสุเวทย์ เกตุแก้ว ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 083-2942562
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลในเตา นางอมรรัตน์ ฑีฆะ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 098-7411992
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา นางบุษกร เพชรเพ็ง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนประชาชน 061-7862774
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