
ลําดับ จังหวัด อําเภอ รหัสกองทุน ชื่อกองทุน

1 นราธิวาส จะแนะ L2474 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.จะแนะ

2 นราธิวาส ตากใบ L2481 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เกาะสะทอน

3 นราธิวาส ตากใบ L2482 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตําบลโฆษิต

4 นราธิวาส ตากใบ L7487 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลเมืองตากใบ

5 นราธิวาส ตากใบ L2484 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บางขุนทอง

6 นราธิวาส ตากใบ L2485 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.พรอน

7 นราธิวาส ตากใบ L2486 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ไพรวัน

8 นราธิวาส ตากใบ L2487 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ศาลาใหม

9 นราธิวาส บาเจาะ L6956 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.กาเยาะมาตี

10 นราธิวาส บาเจาะ L8011 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลตนไทร

11 นราธิวาส บาเจาะ L6957 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บาเระใต

12 นราธิวาส บาเจาะ L6958 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปะลุกาสาเมาะ

13 นราธิวาส บาเจาะ L6959 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ลุโบะสาวอ

14 นราธิวาส ยี่งอ L2497 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ตะปอเยาะ

15 นราธิวาส ยี่งอ L8012 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลยี่งอ

16 นราธิวาส ยี่งอ L2499 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ละหาร

17 นราธิวาส ยี่งอ L2500 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ลุโบะบายะ

18 นราธิวาส ระแงะ L8014 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลตันหยงมัส

19 นราธิวาส ระแงะ L8426 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ตันหยงลิมอ

20 นราธิวาส ระแงะ L8423 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บาโงสะโต

21 นราธิวาส ระแงะ L2508 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.มะรือโบตก

22 นราธิวาส ระแงะ L8302 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลมะรือโบตก

23 นราธิวาส รือเสาะ L2510 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บาตง

24 นราธิวาส รือเสาะ L8013 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลรือเสาะ

25 นราธิวาส รือเสาะ L2511 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.รือเสาะ

26 นราธิวาส รือเสาะ L2512 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.รือเสาะออก

27 นราธิวาส รือเสาะ L2513 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เรียง

28 นราธิวาส รือเสาะ L2514 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ลาโละ

29 นราธิวาส รือเสาะ L2515 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.สามัคคี

30 นราธิวาส รือเสาะ L2516 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.สาวอ

31 นราธิวาส รือเสาะ L2517 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.สุวารี

32 นราธิวาส ศรีสาคร L2524 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.กาหลง
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33 นราธิวาส ศรีสาคร L2525 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เชิงคีรี

34 นราธิวาส ศรีสาคร L2526 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ซากอ

35 นราธิวาส ศรีสาคร L2527 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ตะมะยูง

36 นราธิวาส ศรีสาคร L2529 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ศรีสาคร

37 นราธิวาส ศรีสาคร L8368 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลศรีสาคร

38 นราธิวาส สุคิริน L2530 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เกียร

39 นราธิวาส สุคิริน L2532 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.มาโมง

40 นราธิวาส สุคิริน L8281 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.สุคิริน

41 นราธิวาส สุไหง-โกลก L2535 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลปาเสมัส

42 นราธิวาส สุไหง-โกลก L2536 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปูโยะ

43 นราธิวาส สุไหง-โกลก L2537 กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

44 นราธิวาส สุไหง-โกลก L6961 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

45 นราธิวาส สุไหงปาดี L8425 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.กาวะ

46 นราธิวาส สุไหงปาดี L8369 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลปะลุรู

47 นราธิวาส สุไหงปาดี L2540 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ปะลุรู

48 นราธิวาส สุไหงปาดี L2542 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.สากอ

49 นราธิวาส เมืองนราธิวาL2490 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.กะลุวอ

50 นราธิวาส เมืองนราธิวาL2492 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.โคกเคียน

51 นราธิวาส เมืองนราธิวาL7885 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลเมืองนราธิวาส

52 นราธิวาส เมืองนราธิวาL2493 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.บางปอ

53 นราธิวาส เมืองนราธิวาL2494 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.มะนังตายอ

54 นราธิวาส แวง L2518 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.กายูคละ

55 นราธิวาส แวง L2519 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.ฆอเลาะ

56 นราธิวาส แวง L8280 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลบูเกะตา

57 นราธิวาส แวง L8424 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.โละจูด

58 นราธิวาส แวง L2522 กองทุนสุขภาพตําบล เทศบาลตําบลแวง

59 นราธิวาส แวง L2523 กองทุนสุขภาพตําบล อบต.เอราวัณ
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