
ลําดับ จังหวัด อําเภอ รหัสกองทุน ชื่อกองทุน

1 สงขลา กระแสสินธุ L5162 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลกระแสสินธุ

2 สงขลา กระแสสินธุ L5164 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลเชิงแส

3 สงขลา กระแสสินธุ L5165 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.โรง

4 สงขลา คลองหอยโข L5167 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.คลองหอยโขง

5 สงขลา คลองหอยโข L5168 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลโคกมวง

6 สงขลา ควนเนียง L7891 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลควนเนียง

7 สงขลา จะนะ L5175 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.คลองเปยะ

8 สงขลา จะนะ L5177 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.แค

9 สงขลา จะนะ L8367 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลจะนะ

10 สงขลา จะนะ L5178 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.จะโหนง

11 สงขลา จะนะ L5180 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทาหมอไทร

12 สงขลา จะนะ L5182 กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลนาหวา

13 สงขลา จะนะ L5187 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.สะพานไมแกน

14 สงขลา นาทวี L8400 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ฉาง

15 สงขลา นาทวี L5198 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทับชาง

16 สงขลา นาทวี L5199 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทาประดู

17 สงขลา นาทวี L7892 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลนาทวีนอก

18 สงขลา นาทวี L5201 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.นาหมอศรี

19 สงขลา นาทวี L5202 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ประกอบ

20 สงขลา นาทวี L5203 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปลักหนู

21 สงขลา นาทวี L5204 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.สะทอน

22 สงขลา นาหมอม L5206 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทุงขมิ้น

23 สงขลา นาหมอม L5208 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.พิจิตร

24 สงขลา ระโนด L5218 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.คลองแดน

25 สงขลา ระโนด L5222 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บานขาว

26 สงขลา ระโนด L5224 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลปากแตระ

27 สงขลา รัตภูมิ L8020 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลกําแพงเพชร

28 สงขลา รัตภูมิ L5231 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ควนรู

29 สงขลา รัตภูมิ L8402 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลคูหาใต

30 สงขลา รัตภูมิ L5233 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทาชะมวง

31 สงขลา สทิงพระ L5235 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.คลองรี

32 สงขลา สทิงพระ L5238 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ชุมพล
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33 สงขลา สทิงพระ L5239 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ดีหลวง

34 สงขลา สทิงพระ L5241 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บอดาน

35 สงขลา สทิงพระ L5242 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บอแดง

36 สงขลา สทิงพระ L7499 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลสทิงพระ

37 สงขลา สทิงพระ L5244 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.สนามชัย

38 สงขลา สะบายอย L5255 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.จะแหน

39 สงขลา สะบายอย L5259 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บาโหย

40 สงขลา สะบายอย L8288 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลสะบายอย

41 สงขลา สะเดา L8289 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลคลองแงะ

42 สงขลา สะเดา L5247 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ทุงหมอ

43 สงขลา สะเดา L7889 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลปริก

44 สงขลา สะเดา L5249 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลเมืองปาดังเบซาร

45 สงขลา สะเดา L7252 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลเมืองสะเดา

46 สงขลา สะเดา L5252 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.สํานักแตว

47 สงขลา สิงหนคร L5262 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลชะแล

48 สงขลา สิงหนคร L5263 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ชิงโค

49 สงขลา สิงหนคร L5265 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บางเขียด

50 สงขลา สิงหนคร L5266 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปากรอ

51 สงขลา สิงหนคร L5267 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปาขาด

52 สงขลา สิงหนคร L5268 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลเมืองมวงงาม

53 สงขลา สิงหนคร L5269 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.รําแดง

54 สงขลา สิงหนคร L5270 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.วัดขนุน

55 สงขลา สิงหนคร L7253 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร

56 สงขลา หาดใหญ L5271 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.คลองอูตะเภา

57 สงขลา หาดใหญ L7257 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส

58 สงขลา หาดใหญ L5272 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลคูเตา

59 สงขลา หาดใหญ L8403 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตําบลทาขาม

60 สงขลา หาดใหญ L5278 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลเมืองบานพรุ

61 สงขลา หาดใหญ L7258 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลนครหาดใหญ

62 สงขลา เทพา L5188 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เกาะสะบา

63 สงขลา เทพา L8287 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เทพา

64 สงขลา เทพา L5190 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลเทพา

65 สงขลา เทพา L5191 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปากบาง

66 สงขลา เทพา L5192 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลลําไพล



67 สงขลา เทพา L5193 กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลวังใหญ

68 สงขลา เมืองสงขลา L5213 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลเกาะแตว

69 สงขลา เมืองสงขลา L5214 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เกาะยอ

70 สงขลา เมืองสงขลา L5217 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลพะวง

71 สงขลา เมืองสงขลา L7250 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลนครสงขลา


	กองทุนไม่บันทึกดอกเบี้ย

