
ลําดับ จังหวัด อําเภอ รหัสกองทุน ชื่อกองทุน

1 ปตตานี กะพอ L2971 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.กะรุบี

2 ปตตานี กะพอ L2973 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปลองหอย

3 ปตตานี ทุงยางแดง L2986 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ตะโละแมะนา

4 ปตตานี ทุงยางแดง L2987 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.น้ําดํา

5 ปตตานี ทุงยางแดง L2988 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปากู

6 ปตตานี ทุงยางแดง L2989 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.พิเทน

7 ปตตานี ปะนาเระ L2990 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ควน

8 ปตตานี ปะนาเระ L2991 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.คอกกระบือ

9 ปตตานี ปะนาเระ L2993 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทาขาม

10 ปตตานี ปะนาเระ L2994 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทาน้ํา

11 ปตตานี ปะนาเระ L2997 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บานน้ําบอ

12 ปตตานี ปะนาเระ L6999 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลปะนาเระ

13 ปตตานี ปะนาเระ L2998 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลพอมิ่ง

14 ปตตานี มายอ L2999 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.กระเสาะ

15 ปตตานี มายอ L3000 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.กระหวะ

16 ปตตานี มายอ L3001 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เกาะจัน

17 ปตตานี มายอ L3002 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ตรัง

18 ปตตานี มายอ L3004 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปะโด

19 ปตตานี มายอ L7001 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลมายอ

20 ปตตานี มายอ L3005 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ลางา

21 ปตตานี มายอ L3006 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ลุโบะยิไร

22 ปตตานี ยะรัง L3025 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.กระโด

23 ปตตานี ยะรัง L3027 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เขาตูม

24 ปตตานี ยะรัง L3029 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ประจัน

25 ปตตานี ยะรัง L3030 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปตูมุดี

26 ปตตานี ยะรัง L3031 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เมาะมาวี

27 ปตตานี ยะรัง L3032 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ยะรัง

28 ปตตานี ยะรัง L3033 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ระแวง

29 ปตตานี ยะรัง L3034 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.วัด

30 ปตตานี ยะรัง L3035 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.สะดาวา

31 ปตตานี ยะรัง L3036 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.สะนอ

32 ปตตานี ยะหริ่ง L3038 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลตอหลัง
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33 ปตตานี ยะหริ่ง L3039 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ตะโละ

34 ปตตานี ยะหริ่ง L8285 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลตันหยง

35 ปตตานี ยะหริ่ง L3042 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ตาแกะ

36 ปตตานี ยะหริ่ง L3044 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บาโลย

37 ปตตานี ยะหริ่ง L3045 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปยามุมัง

38 ปตตานี ยะหริ่ง L3046 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.มะนังยง

39 ปตตานี ยะหริ่ง L3047 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ยามู

40 ปตตานี ยะหริ่ง L3048 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ราตาปนยัง

41 ปตตานี ยะหริ่ง L3049 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.สาบัน

42 ปตตานี ยะหริ่ง L3050 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.หนองแรต

43 ปตตานี สายบุรี L3052 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.กะดุนง

44 ปตตานี สายบุรี L3053 กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลตะบิ้

45 ปตตานี สายบุรี L7010 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลเมืองตะลุบัน

46 ปตตานี สายบุรี L3055 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บางเกา

47 ปตตานี สายบุรี L3056 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บือเระ

48 ปตตานี สายบุรี L3057 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปะเสยะวอ

49 ปตตานี สายบุรี L3058 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.แปน

50 ปตตานี สายบุรี L3059 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.มะนังดาลํา

51 ปตตานี หนองจิก L3062 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.คอลอตันหยง

52 ปตตานี หนองจิก L8421 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ดาโตะ

53 ปตตานี หนองจิก L3065 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ตุยง

54 ปตตานี หนองจิก L3066 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทากําชํา

55 ปตตานี หนองจิก L7012 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลบอทอง

56 ปตตานี หนองจิก L3071 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ลิปะสะโง

57 ปตตานี หนองจิก L8283 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลหนองจิก

58 ปตตานี เมืองปตตานี L3010 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.คลองมานิง

59 ปตตานี เมืองปตตานี L3011 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ตะลุโบะ

60 ปตตานี เมืองปตตานี L3012 กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ตันหยงลุโละ

61 ปตตานี เมืองปตตานี L3015 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บาราเฮาะ

62 ปตตานี เมืองปตตานี L3017 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปุยุด

63 ปตตานี เมืองปตตานี L3018 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลรูสะมิแล

64 ปตตานี แมลาน L3019 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปาไร

65 ปตตานี แมลาน L3020 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.มวงเตี้ย

66 ปตตานี แมลาน L3021 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.แมลาน



67 ปตตานี โคกโพธิ์ L2974 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ควนโนรี

68 ปตตานี โคกโพธิ์ L8282 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลโคกโพธิ์

69 ปตตานี โคกโพธิ์ L2975 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.โคกโพธิ์

70 ปตตานี โคกโพธิ์ L2976 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ชางใหตก

71 ปตตานี โคกโพธิ์ L2977 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทรายขาว

72 ปตตานี โคกโพธิ์ L2979 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทุงพลา

73 ปตตานี โคกโพธิ์ L8015 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลนาประดู

74 ปตตานี โคกโพธิ์ L2983 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปากลอ

75 ปตตานี โคกโพธิ์ L2984 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปาบอน

76 ปตตานี โคกโพธิ์ L2985 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลมะกรูด

77 ปตตานี ไมแกน L3022 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ดอนทราย

78 ปตตานี ไมแกน L3023 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ตะโละไกรทอง

79 ปตตานี ไมแกน L3024 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ไทรทอง





บิ้ง
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