
รายช่ือผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสขุภาพประชาชนจังหวัดตรัง 

ลำดับ
ท่ี 

ตำบล ชื่อ-สกุล ท่ีอยู โทรศัพท 

1. เทศบาลควนกุน นางปราณี  สมศีร 65/9 ม.2 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 061-2501744 
2. โคกยาง นางจำเนียร  เรืองเดช 80/1 ม.1 ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง 098-0289818 
3. คลองลุ นายพร  เมียรโอ 103 ม.6 ต.คอลงลุ อ.กันตัง จ.ตรัง 089-8675409 
4. ยานซ่ือ นางอุไร  แปนชวย 28 ม.2 ต.ยานซ่ือ อ.กันตัง จ.ตรัง 093-2202462 
5. หาดสำราญ นายไพโรจน  ใจบญุ 135 ม.8 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ 099-6927632 
6. บาหว ี นายธีรยุทธิ์  ศรีรัตนะ 97/3 ม.3 ต.บาหวี อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 094-0070289 
7. เขาปูน น.ส.วินิจตา  มิตตะกา 70/1 ม.2 ต.เขาปูน อ.หวยยอด จ.ตรัง 087-3813646 
8. ปากแจม นายประดิษฐ  แกวคราม 6 ม.4 ต.ปากแจม อ.หวยยอด จ.ตรัง 093-7805657 
9. ทต.ควนโพธิ์ นายสมหมาย  พลประสิทธ์ิ 50 ม.2 ต.ยานตาว อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 096-9645957 
10. ทุงคาย ดต.เทิดศักดิ์ พลประสิทธิ์ 94/3 ม.2 ต.ทุงคาย อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 086-2824795 
11. ในควน นายชนาภัทร  เจริญรัตน 39/1 ม.4 ต.ในควน อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 062-2253905 
12. หนองบอ นายบุญชุบ  จงรักษ 43 ม.4 ต.หนองบอ อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 087-8885745 
13. วังมะปรางเหนือ นางอรอนงค สุวรรณสมบูรณ 74/1 ม.1ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ 080-7153125 
14. อาวตง นายเกรียงไกร  รัตนสุภา 180 ม.7 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง  088-9149673 
15. โคกสะบา นางหนูเพียร  ชัยเพชร 138 ม.10 ต.โคกสะบา อ.นาโยง จ.ตรัง 089-2970393 
16. ท.นครตรัง นางพิมพนิภา  ถาวร 2/1 ถ.หนองยวน ต.ทับเท่ียง อ.เมือง 084-8391850 
17. ควนปริง นางค่ิน  วรรณา 50/1 ม.9 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 093-5821837 
18. ท.คลองเต็ง นางสิริกมล  ทับเท่ียง 108/1 ม.6 ต.นาทามเหนือ อ.เมือง 064-1079142 
19. ท.นาตาลวง นายวิชา โพธิ์วิจิตร 36/3 ม.2 ต.นาตาลวง อ.เมือง จ.ตรัง 087-4749180 
20. นาบิลหลา นายอนันต  ชูพัฒน 10 ม.3 ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง 087-4750651 
21. นาโตะหมิง นายประสิทธิ์  บัวเรือง 118/1 ม.2 ต.นาโตะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง 089-5897208 
22. บานโพธิ ์ นางเพียงพร  เอียดสีทอง 48/2 ม.10 ต.บานโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง 062-0605391 
23. บางรัก นายประศาสน  รอดภัย ม.  ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 063-8700166 
24. นาทามใต นายคนึงนิจ  วังหิน 69/2 ม.2 ต.นาทามใต อ.เมือง จ.ตรัง 087-3870717 
25. นาทามเหนือ นายสุนทร  อินทรงาม 145 ม.2 ต.นาทามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง 098-6976863 
26. นาโยงใต นายชัยพร  จันทรหอม 42/1 ม.4 ต.นาโยงใต อ.เมือง จ.ตรัง 094-5955158 
27. บานควน นางอุไรวรรณ  พลวัฒน 45/3 ม.3 ต.บานควน อ.เมือง จ.ตรัง 094-1481639 
28. เขาไพร นางสาวนิโส  หนูจันทร 205 ม.1 ต.เขาไพร อ.รัษฏา จ.ตรัง 098-4930807 
29. หนองปรอื นางวันดี  บุญชูวงค   83 ม.6 ต.หนองปรือ อ.รษัฏา จ.ตรัง 093-6589167 
30. สุโสะ นางอรวรรณ  หนูหมาด 115 ม.9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 087-4737519 
31. ท.ทาขาม นางศิริลักษ  หยั่งหลัง 241/8 ม.5 ต.ทาขาม อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง 083-5039559 
32. ท.ทาพญา นางสุวรรณรัตน  สงศร ี 28/6 ม.4 ต.ทาพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  064-6950450 
33. ท.ทุงยาว นางอมร  ไทยดำ 30/24 ม.2 ต.ทุงยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 086-2662537 
34. บานนา นางบุษกร  เพชรเพ็ง 11/1 ม.5 ต.บานนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 094-7159460 

 


