
รายช่ือคณะกรรมการกองทุนผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวดันราธิวาส

ล าดบัที่ กองทุน ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง องค์ประกอบของกรรมการตามข้อ 12(7)

1 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลเมืองนราธิวาส นายอสัรีย ์              ยา กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

2 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลกะลุวอเหนือ นายสมบูรณ์           จิตรเพญ็ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

3 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.กะลุวอ นายมสุตาซา          ดอเลาะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

4 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.โคกเคียน นายมฮูมัหมดัโซเฟียน   หะยเีซ๊ะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

5 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บางปอ นางจรี                   รัตน์พรหม กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

6 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.มะนงัตายอ นายมะยนูนั          มามะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

7 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ล าภู นายยะยา              เปาะสา กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

8 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นางพาสนา           ศรีศรัทธา กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

9 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลปาเสมสั นายยาหะยา          มะดากะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

10 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ปูโยะ นางสาวสีตีมารีแย  มะเยง็ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

11 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.มโูนะ นางสาวสุนนัทา    หะยดีอเลาะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

12 กองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองตากใบ นางณฐักานต ์         เตะ๊ล๊ะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

13 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.เกาะสะทอ้น นางฮาสือเมา๊ะ        เสาะเล๊าะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

14 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.โฆษิต นางสาวเรณู            นาแว กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

15 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.นานาค นางสาวทองสุข       ยวงด า กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

16 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บางขนุทอง นางมณี                   เพชรรัตน์ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

17 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.พร่อน นางนุย้                   ตุเทพ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

18 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ไพรวนั นางรอมียะ๊             เบง็ยะ๊ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

19 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ศาลาใหม่ นางสารีป๊ะ              อาแด กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

20 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลบาเจาะ นางนิซูรอยยา         สาเมาะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน



21 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลตน้ไทร นางสาวสะปีน๊ะ      สาลี กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

22 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.กาเยาะมาตี นางสาวรอสหน๊ะ    ยโูซ๊ะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

23 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บาเจาะ นางสาวสุภาวดี        ลามะทา กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

24 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บาเระใต้ นายฮมัดี                  ขาวสะอาด กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

25 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บาเระเหนือ นางสาวมิรันตี         แมแระ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

26 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ปะลุกาสาเมาะ นายอาหามะ            ลีเฮ็ง กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

27 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ลุโบะสาวอ นางสาวซูวยับะห์     มะแซมิง กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

28 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลยีง่อ นายอบัดุลลาตีฟ        ขาวสะอาด กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

29 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.จอเบาะ นางสิริภา                  มะดากะกุล กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

30 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ตะปอเยาะ เรือตรีศิริ                    เกตุก่ิง กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

31 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ยีง่อ นายนครินทร์            สาและ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

32 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ละหาร นายมะรีเปง              อาแว กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

33 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ลุโบะบายะ นางฮาซนะ  ยโูซะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

34 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ลุโบะบือซา นายมะหะมดักอเซ็ง    สมารา กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

35 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลตนัหยงมสั นายอลัซอรัล   ดอฆอ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

36 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลมะรือโบตก นางสาวพรณภา  เจ๊ะกา กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

37 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.กาลิซา นายอบัดุลรอซดั          ฮามะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

38 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.เฉลิม นางสาวมารียะ           เซ็ง กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

39 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ตนัหยงมสั นางสาวอามานี  ลาเตะ๊บือริง กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

40 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ตนัหยงลิมอ นางสาวต่วนกามารียะห์   นิกาจิ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

41 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บองอ นายยะโก๊ะ  สนิตา กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

42 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บาโงสะโต นางสาวอาอีซะ ตาลี กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน



43 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.มะรือโบตก นางสาวนิสูนีดา   ตวนแมเร๊าะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

44 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลรือเสาะ นางพาตีเมา๊ะ              หลง กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

45 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.โคกสะตอ นางสาวนูชรี               อีซอ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

46 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บาตง นางไฟซะห์               กอแล็ง กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

47 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.รือเสาะ นางอารีด๊ะ                  บีดิง กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

48 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.รือเสาะออก นายรอยาลี                 มซูอ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

49 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.เรียง นายอาลี                     ยตูีวา กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

50 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ลาโละ นางสิติมา                  สาอุ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

51 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.สามคัคี นายอภิสิทธ์ิ              โละมะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

52 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.สาวอ นายมะนาวี               สาอุ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

53 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.สุวารี นางสาวมากรือซง     สาแม กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

54 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลแวง้ นายแวยโูซ๊ะ             แวมะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

55 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา นายมาหมะ              เจ๊ะอุมา กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

56 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.กายคูละ นางไสนะห์             หะยสีาและ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

57 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ฆอเลาะ นางสาวรูสลีซา          นิแม กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

58 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.แมด่ง นางสาวมายอืนิง        อารง กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

59 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.โละจูด นางมารินี                  อาเดอนาน กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

60 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.แวง้ นางนนัทา                 มหินทราภรณ์ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

61 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.เอราวณั นายลอดิง                  มะสะแลแม กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

62 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลศรีสาคร นายสุไหมี                  ราชิ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

63 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.กาหลง นางสาวรอกีเยาะ        โตะ๊โย กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

64 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.เชิงคีรี นายมาหะมะรอสาลี      มะลี กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน



65 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ซากอ นายต่วนกอเซ็ง           ตือมงุกาปะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

66 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ตะมะยงู นายซุลกิฟลี                 แตบาตู กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

67 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ศรีบรรพต นางสาวอารดา              มามี กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

68 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ศรีสาคร นายนสัรี                      อาแว กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

69 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลสุคิริน นายบือราเฮง               เตะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

70 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.เกียร์ นายยอืมิง                   บูสางา กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

71 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ภูเขาทอง นายสุขศกัดา               แหลมทอง กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

72 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.มาโมง นายนิโซ๊ะ                  นิมะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

73 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ร่มไทร นางสาวนุสรี              สามา่น กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

74 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.สุคิริน นายต่วนภา                ต่วนสุหลง กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

75 กองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลปะลุรู นายอาแซ                  สามะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

76 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.กาวะ นายมะยะโก๊ะ          มะดาริ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

77 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.โตะ๊เด็ง นายยาการียา            ตาเฮตาแซ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

78 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ปะลุรู นางสาวอามีเนาะ     เลาะมิง กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

79 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ริโก๋ นายมามะอสัรี          เฮาะสนิ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

80 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.สากอ มะดาโอ๊ะ                 ตาเล๊ะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

81 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.สุไหงปาดี นางสมจิตร              จนัทรดี กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

82 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.จะแนะ นายยาการียา            เจ๊ะมะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

83 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ชา้งเผือก นายมะลาเซง            สาเมาะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

84 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ดุซงญอ นายอิบรอเฮม           ดอเล๊าะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

85 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ผดุงมาตร นายบือราเฮง            เจ๊ะเลาะ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

86 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.จวบ นายสุรเดช               เจ๊ะบือราเฮง กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน



87 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บูกิต นายซอมะ               สตาปอ กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน

88 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.มะรือโบออก นายไซมิง                ดือราแม กรรมการ ผูแ้ทนศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน


