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 ที่ สปสช.  

 

 

เร่ือง  ขอแจงรายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนหรือหนวยรับเร่ืองรองเรียนอิสระ 
           เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ ตามประกาศฯขอ 12(7) 
 

เรียน  นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง ในจังหวัดนราธิวาส 
 

สิ่งที่สงมาดวย  1.รายชื่อผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสขุภาพ 12(7) จังหวัดนราธิวาส  จำนวน    1  ฉบับ 
   
 

            ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ขอ 12 เร่ือง
องคประกอบคณะกรรมการ ขอ13 ใหกรรมการตามขอ 12(2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระดำรงตำแหนงคราวละสี่ป
นับวันออกคำสั่งแตงตั้ง ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการกองทุนกำลังจะหมดวาระลง เมื่อครบวาระแลวองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมข้ึนมาปฏิบัติหนาที่แทน 
 

 ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 12 สงขลา ขอแจงรายชื่อผูแทนศูนยประสานหลักประกัน
สุขภาพ 12(7) จังหวัดนราธิวาส ตามรายกองทุนสุขภาพตำบลมายังทาน เพื่อใหดำเนินการตรวจสอบวาบุคคลดังกลาว
เปนผูที่มีทะเบียนบานในทองถ่ินทานหรือไม และคำสั่งแตงตั้งเปนคณะกรรมการ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย     
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและมอบผูเก่ียวของดำเนินการตอไปดวย 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

(นายวีระพันธ ลีธนะกุล) 
ผูอำนวยการเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 12 สงขลา 
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รายช่ือคณะกรรมการ สัดสวน มาตรา  12(7) จังหวัดนราธิวาส 

1)อำเภอ เจาะไอรอง 

1. อบต.มะรือโบออก นายไซมิง ดือราแม  086-2870871 

2. อบต.บูกิต  นายซอมะ สตาปอ  081-1952303 

3. อบต.จวบ  นายอายุบ ลือแมะ  089-4689225 

2) อำเภอ จะแนะ 

1. อบต.ชางเผือก  นายมะลาเซง สาเมาะ  061-2456027 

2. อบต.ดุซงญอ  นายอิบรอเฮม ดอเลาะ  091-9809686 

3. อบต.จะแนะ  นางสาวอาตีกะห ดือเระ  095-4358005 

4. อบต.ผดุงมาตร  นายบือราเฮง เจะเลาะ  088-4883501 

3) อำเภอ สุไหงปาดี 

1. อบต.กาวะ  นางอาซีกีน โซะโก  084-3138059 

2. อบต.ริโก  นางสาวฮุสนี หามะ  087-2880769 

3. อบต.สากอ  นางศิริรัตน มะลิลา  094-5068853 

4. อบต.โตะเด็ง  นางสาวนูรอฟดา หมัดสอ  086-0601371 

5. อบต.สุไหงปาดี  นายอามาน มานี   099-1277391 

6. อบต.ปะลุรู  นางสาวสุไรดา สามะ  084-8654523 

7. เทศบาลปะลุรู  มะยูฮา เบ็ญกาซอ  094-5351610 

4) อำเภอ สุไหงโกลก 

1. อบต.ปูโยะ  นางสาวสีตีมารีแย มะเย็ง  082-2695690 

2. อบต.มูโนะ  นางสาวชุติมา ลานุย  061-1344916 

3. เทศบาลปาเสมัส  นางสาวรอฮายา  อูมา  097-3489049 

4. เทศบาลเมืองสุไหงโกลก นางจารินี เหาะสัน  083-1842856 

5) อำเภอ แวง. 

1. อบต.เอราวัณ  นางสาวรูณี วาแฉะ  087-2997762 

2. อบต.แมดง  นายอับดุลเลาะ มูดอ  064-1752249 

3. อบต.โละจูด  นายมาหามะ เจะอูมา  089-2931576 

4. อบต.ฆอเลาะ  นางสาวรุสลีซา นิแม  065-0035547 

5. อบต.กายูคละ  นางสาวแอเซาะ ลอแม  082-2620238 

6. อบต.แวง  นางมะซูยี มามะ   064-8236509 

7. เทศบาลตำบลแวง นายแวยูโซะ แวมะ  087-2973749 

8. เทศบาลตำบลบูเกะตา นายมาหามะดุนนียา บินอูเซ็ง 087-2955720 

6) อำเภอ สุคิริน 

1. อบต.มาโมง  นางดรุณี นาดี   084-8616552 



2. อบต.รมไทร  นางธนันญา  นิยมเดชา  095-1062737 

3. อบต.ภูเขาทอง  นางเต็มศิริ พวงเพ็ชร   063-0648214 

4. อบต.เกียร  นายอารียะ  วาเซ็ง  065-057-5250   

5. อบต.สุคิริน  นางมินตรา  ดอเลาะ  062-292-2331 

6. เทศบาลตำบลสุคิริน นายบือราเฮง เตะ  065 6969375 

7) อำเภอ ศรีสาคร 

1. อบต.ศรีบรรพต  นางสาวอารดา มามุ  082-9704254 

2. อบต.ศรสาคร  นายนาซอรี อาแวเงาะ  065-9629437  

3. อบต.ตะมะยูง  นางสาวนูยายมี ปาเนาะ  064-1534178 

4. อบต.เชิงคีรี  นายมาหามะรอสาลี มะลี  089-8780448 

5. อบต.ซากอ  นายตวนลอเซ็ง ตือมุงกาปะ 061-1364061 

6. อบต.กาหลง  นางสาวกอรีเยาะ โตะโยะ  087-2892711 

7. เทศบาลตำบลศรีสาคร  นางสาวอรูณี ดอเลาะ  080-7055771    

8) อำเภอ รือเสาะ 

1. อบต.สุวารี  นางสาวมากรือซง สาแม    093-6594223 

2. อบต.รือเสาะ  นางบุบผา ยีมะ   089-5953676   

3. อบตฺ.รือเสาะออก  นางสาวอารีซะย รามันเนียมศิริ 087-2886470 

4. อบต.โคกสะตอ  วาที ร.ต.ฮัสบุลเลาะห อีซอ 090-1806403 

5. อบต.ลาโละ   นางสิติมา ดุรอแม  064-9475784 

6. อบต.บาตง  นางไฟซะห กอแล็ง  082-8284952 

7. อบต.สามัคคี  นายอภิสิทธิ์ โละมะ  089-9756118 

8. อบต.เรียง  นางแมะยะ นิเฮง   098-7311414 

9. อบต.สาวอ  นางสาวรอฮานิง มะเกะ  080-6496100 

10. เทศบาลตำบลรือเสาะ นางญาวาเฮร ยายา  093-7626960 

9) อำเภอ บาเจาะ 

1. อบต.บาเระใต  นายฮัมดี ขาวสะอาด  065-6881841 

2. อบต.บาเระเหนือ  นางมิรันตี แมเราะ  082-6213093 

3. อบต.ปะลุกาสาเมาะ นางสาวสุไรนี แวเจะ  089-2940557 

4. อบต.กาเยาะมาตี  นางสาวรอสนะ ยูโซะ  093-6380643 

5. อบต.ลโูบะสาวอ  นางพารีดะ รอเกะ  087-8373332 

6. อบต.บาเจาะ  นางสาวสุภาวดี ลามะทา  085-8982576 

7. เทศบาลตำบลตนไทร นางสาวสาปนะ สาลี   062-8139627 

8. เทศบาลตำบลบาเจาะ  นางนิซูรอยยา สาเมาะ  082-8226866 

 

 



10) อำเภอ ระแงะ 

1. อบต.มะรือโบตก  นางสาวนิสูนิตา ตวนแมเราะ 087-9474744 

2. อบต.เฉลิม  นางสาวนิสริน เจะเตะ  092-4826916 

3. อบต.บาโงสะโต  นางสาวอาอีซะฮ ตาลี  084-8573936 

4. อบต.กาลิซา  นายอับดุลรอซัก ฮามะ  062-0541652 

5. อบต.บองอ  นายรอฟอีน คอลออาแซ  087-2998789 

6. อบต.ตันหยงลิมอ  นางสาวตวนกามารียะห นิกาจิ 065-2846590 

7. อบต.ตันหยงมัส  นางสาวอามานี ลาเตะบือริง 092-5340326 

8. เทศบาลตำบลมะรือโบตก นางพรพนา เจะกา  086-2921074 

9. เทศบาลตำบลตันหยงมัส นายอัลซอรัล ดอฆอ  086-8430170  

11) อำเภอ ย่ีงอ 

1. อบต.ละหาร  น.ส.ซูรอยนะ มามะแวสหุลง 081-7488151 

2. อบต.ลูโบะบือซา  นายมะหะมัดกอเซง สมารา 093-7843832 

3. อบต.ลุโบบายะ  นางฮาซนะ ยูโซะ   098-7683625 

4. อบต.ยี่งอ  นายนครินทร สาและ  089-8894248 

5. อบต.จอเบาะ  นางสิริภา มะดากะกุล  087-2886968 

6. อบต.ตะปอเยาะ  เรือตรีศิริ เกตุก่ิง   084-9972977  

7. เทศบาลตำบลยี่งอ นายอับดุลลาตีฟ ขาวสะอาด 093-6747660 

12) อำเภอ ตากใบ 

1. อบต.โฆษิต  นางสาวนาปซะ มะหลี  086-9615970 

2. อบต.นานาค  นางสาวกวีนา สาราสีนา  087-3984936 

3. อบต.เกาะสะทอน  นายมะอารารี เวาะ  062-9769577 

4. อบต.บางขุนทอง  นางมณี เพชรรัตน  061-6402598 

5. อบต.ศาลาใหม  นางสาวสารีปะ อาแด  086-2931238 

6. อบต.พรอน  นางสาวชนิกานต ศรีดำ  086-2945419 

7. อบต.ไพรวัน  นางรอมียะ เบ็งเยะ  084-3973166 

8. เทศบาลเมืองตากใบ นายสุทักษ ยายอ   086-9678921 

13) อำเภอ เมืองนราธิวาส 

1. อบต.โคกเคียน  นายมะกอรี เจะเห็ง  081-6080500 

2. อบต.กะลุวอ  นายมะรอกิ ลีฆะ   086-2995882 

3. อบต.บางปอ  นางจรี รัตนพรหม  086-2965651 

4. อบต.มะนังตายอ  นายมะยูนัน มามะ  091-6396787  

5. อบต.ลำภู  นายยะยา เปาะสา  0898771267 

6. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นายสมบูรณ จิตเพ็ญ  0896555236 

7. เทศบาลเมืองนราธิวาส นายอัสรยี ยา   08649094410 


