
ลําดับ จังหวัด อําเภอ รหัสกองทุน ชื่อกองทุน

1 ตรัง กันตัง L1463 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.คลองลุ

2 ตรัง กันตัง L1464 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลควนธานี

3 ตรัง กันตัง L1465 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.โคกยาง

4 ตรัง กันตัง L1466 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาเกลือ

5 ตรัง กันตัง L1467 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บอน้ํารอน

6 ตรัง กันตัง L1468 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางเปา

7 ตรัง กันตัง L1471 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ยานซื่อ

8 ตรัง นาโยง L1473 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.โคกสะบา

9 ตรัง นาโยง L1474 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ชอง

10 ตรัง นาโยง L8290 กองทุนสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลนาโยงเหนือ

11 ตรัง นาโยง L8427 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาโยงเหนือ

12 ตรัง นาโยง L1477 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาหมื่นศรี

13 ตรัง ปะเหลียน L7932 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลทาขาม

14 ตรัง ปะเหลียน L1481 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลทาพญา

15 ตรัง ปะเหลียน L1483 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บางดวน

16 ตรัง ยานตาขาว L1503 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เกาะเปยะ

17 ตรัง ยานตาขาว L1509 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลควนโพธิ์

18 ตรัง ยานตาขาว L1507 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ในควน

19 ตรัง ยานตาขาว L1508 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.โพรงจระเข

20 ตรัง ยานตาขาว L8291 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลยานตาขาว

21 ตรัง รัษฏา L7887 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลคลองปาง

22 ตรัง รัษฏา L1513 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ควนเมา

23 ตรัง รัษฏา L1514 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.หนองบัว

24 ตรัง วังวิเศษ L1516 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เขาวิเศษ

25 ตรัง วังวิเศษ L1517 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทาสะบา

26 ตรัง วังวิเศษ L1519 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.วังมะปรางเหนือ

27 ตรัง วังวิเศษ L7483 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลวังวิเศษ

28 ตรัง วังวิเศษ L1520 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.อาวตง

29 ตรัง สิเกา L1522 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เขาไมแกว

30 ตรัง สิเกา L8019 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลควนกุน

31 ตรัง สิเกา L1523 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลนาเมืองเพชร

32 ตรัง สิเกา L7888 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลสิเกา
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33 ตรัง หวยยอด L1528 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เขาปูน

34 ตรัง หวยยอด L1529 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลทางิ้ว

35 ตรัง หวยยอด L1530 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทุงตอ

36 ตรัง หวยยอด L1531 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาวง

37 ตรัง หวยยอด L1533 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บางกุง

38 ตรัง หวยยอด L1535 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปากคม

39 ตรัง หวยยอด L1536 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปากแจม

40 ตรัง หวยยอด L8430 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ลําภูรา

41 ตรัง หวยยอด L8330 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลลําภูรา

42 ตรัง หวยยอด L1538 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.วังคีรี

43 ตรัง หวยยอด L8017 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลหวยยอด

44 ตรัง หาดสําราญ L1544 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.หาดสําราญ

45 ตรัง เมืองตรัง L8016 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลคลองเต็ง

46 ตรัง เมืองตรัง L1490 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลโคกหลอ

47 ตรัง เมืองตรัง L1491 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลนาตาลวง

48 ตรัง เมืองตรัง L1492 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโตะหมิง อ.เมือง

49 ตรัง เมืองตรัง L1494 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาทามเหนือ

50 ตรัง เมืองตรัง L1495 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาบินหลา

51 ตรัง เมืองตรัง L1499 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บางรัก

52 ตรัง เมืองตรัง L1502 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.หนองตรุด
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