
ลําดับ หนวย เลขท่ีสมาชิก ช่ือ - สกุล

1 รพ.ศีขรภูมิ 9863 นางสาวนารี  ยอดสิงห

2 รพ.พนมดงรัก 9728 นางสาววีณา  คําเบาเมือง

3 รพ.บัวเชด 9983 นางสาวโซเฟย  หะแว

4 รพ.บัวเชด 9985 นางสาววิจิตรา  แถวปตถา

5 รพ.บัวเชด 9984 นางสาวอัจฉรา  เสนาะวาที

6 รพ.ปราสาท 9661 นางสาวภัทรสุดา  สนิทฉัตร

7 รพ.ปราสาท 9662 นางสาวปยวรรณ  สายรัตน

8 รพ.ปราสาท 9715 นางสาวพนิดา  สุภิษะ

9 ลจ.รพ.ชุมพลบุรี 9941 นางไพรัตน  ศักดิ์ศรีชัย

10 รพ.ศีขรภูมิ 9936 นางสาววาทินี  สีหาบุตร

11 รพ.ศีขรภูมิ 9954 นางสาวสุพัตรา   แตมทอง

12 รพ.ศีขรภูมิ 9478 นางสาววราลักษณ  ชมชื่น

13 รพ.ปราสาท 9393 นางสาวแพรวพรรณ พูนสารยิ่ง

14 ลจ.รพ.ปราสาท 9391 นางสาวรุงทิวา จันทรออน

15 ลจ.รพ.สนม 9986 นายสาคร  สมรูป

16 สสอ.พนมดงรัก 9282 นางลักษณา  เดือนขาว

17 รพ.ทาตูม 9874 นางสาวนิภานันท  อยูครบ

18 ลจ.รพ.ศีขรภูมิ 9629 นายบุญเต็ม  สมรูป

19 รพ.เขวาสินรินทร 9724 นางสาวศริญญา  ชัยสุวรรณ

20 รพ.ลําดวน 10032 นางสาวธัญลักษณ  ขอชัย

21 ลจ.รพ.สนม 10009 นางสาวลักษณวลัย  โนนสาลี

22 สสอ.พนมดงรัก 10023 นางสาวนิชานาถ  กาบบัวศรี

23 ลจ.รพ.ศีขรภูมิ 9997 นางสาวสุดาวัลย  รักธง

24 ลจ.สสอ.ศรีณรงค 9569 นางสาวสโรชา  บุญตัว

25 รพ.ศีขรภูมิ 9626 นางรมิตา   กากแกว

26 รพ.ชุมพลบุรี 9867 นางสาวกนกวรรณ  โนนคําเฮือง

27 สสอ.จอมพระ 9727 นางสาวสุกัญญา  กระแสโสม

28 รพ.ปราสาท 9922 นางสาวลดาวัลลิ์  สามสี

29 ลจ.รพ.สังขะ 9571 นางสาวจันทรเพ็ญ  ธรรมพร

30 สสอ.สังขะ 9916 นางสาวสุนิสา  สุขสถิต

31 สสอ.ศีขรภูมิ 9659 นางสาวกนกวรรณ   งามนัก

32 สสอ.ศีขรภูมิ 9695 นางสาวขวัญฤดี   อินทอง

33 รพ.ศีขรภูมิ 9529 นางสาวดวงฤทัย   ปองแกว

34 ลจ.รพ.ศีขรภูมิ 9804 นางสาวธาดา   บรรลือทรัพย

35 รพ.สังขะ 10093 นายปรเมศวร  ประทุมศิลา
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36 รพ.ปราสาท 10118 นายไพโรจน  พุดลา

37 รพ.จอมพระ 9792 นางสาวณัฐยา  จงหาญ

38 รพ.จอมพระ 9793 นางสาวดุษฎี  พิศโสระ

39 รพ.ศีขรภูมิ 10146 นายสมัย  โคตระบาล

40 สสอ.สังขะ 10152 นางสาวสุกานตดา  เสริมจันทร

41 รพ.ปราสาท 9918 นางปยดา  หวลระลึก

42 สสอ.พนมดงรัก 9702 นางคณพร  ลายสนธิ์

43 รพ.ปราสาท 10043 นายสักสิท  สมศรี

44 รพ.ศีขรภูมิ 10031 นางสาวเดือนรุง  รีรัตน

45 ลจ.รพ.ศีขรภูมิ 10154 นางสาวลัดดาวัลย  วงเวียน

46 รพ.สังขะ 10072 นางสาวสุภาชาติ  คิดดี

47 รพ.สังขะ 10121 นางสาวศิริลักษณ  สุขอุม

48 รพ.สังขะ 9741 นางสาวอังคณา  ปานทอง

49 รพ.สังขะ 9499 นางสาวปยธิดา  สีลานันท

50 รพ.สังขะ 9412 นางสาวจิตรลดา  สางาม

51 ลจ.รพ.สังขะ 10099 นางในยีนา  แกวสวาง

52 สสอ.พนมดงรัก 10102 นางสาวอนัญญา  สาลีงาม

53 รพ.บัวเชด 9398 นางสาวสุจินันท  แพงสุภา

54 สสอ.สังขะ 10133 นายกริชฎา ศรีวรรณชัย

55 สสอ.สังขะ 9588 นางสาววรรณพร   สมบัติวงค

56 สสอ.สังขะ 10127 นายปยะณัฐ  ทวีธรรม

57 รพ.พนมดงรัก 10134 นางสาวนิตยา  สรารัมย

58 รพ.รัตนบุรี 10058 นางสาวฤดี  อมรปฐมมงคล

59 รพ.รัตนบุรี 9506 นางสาวณัฐธยาน   เหนือคูเมือง

60 รพ.รัตนบุรี 10115 นางสาวศิริขวัญ  นิลมาตย

61 รพ.จอมพระ 10000 นางสาววีราพร  วรรณดะธรรม

62 รพ.ลําดวน 9806 นางสาววีราพร  วรรณดะธรรม

63 รพ.ลําดวน 9969 นางกาญจนา  แสงดํา

64 สสอ.สังขะ 10162 นางสาวพัชชริดา  อินทปชฌาย

65 รพ.ศีขรภูมิ 10146 นายสมัย  โคตระบาล

66 รพ.กาบเชิง 9428 นางสาวณัชชา  จงใจงาม

67 พนง.ราชการ 10126 นางสาวอารยา  ฉลูทอง

68 รพ.ทาตูม 10036 นายโยพนา  หาญชนะ

69 รพ.บัวเชด 10065 นางสาวยูถิกา  ถามนต

70 รพ.พนมดงรัก 9373 นางสาวอรณี  รัสมิงแกว

71 ลจ.สสอ.ปราสาท 9971 นายวีรชัย  พรมมี

72 รพ.ปราสาท 10171 นางสาวมณทิรา  ศิริทวี

73 ลจ.รพ.ปราสาท 10061 นางสาวสุพรรณี  เรืองสุขสุด

74 รพ.ปราสาท 9693 นางสาวพรนภา  เพ่ิมพูล

75 รพ.ลําดวน 10166 นางสาวปยาพร  สังขโกมล
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76 รพ.ลําดวน 10055 นางสาวกัญญามาศ  สุขศิลป

77 รพ.ลําดวน 10054 นางสาวฐิติพร  อารีรัตน

78 ลจ.รพ.สังขะ 10019 นางอโนทัย  ปลอดกระโทก

79 ลจ.รพ.สังขะ 9281 นางสาวปานรดา  ทองอม

80 ลจ.รพ.ปราสาท 9622 นางสาวสุราวรรณ  แฟมไธสง

81 ลจ.รพ.สนม 10117 นายปยะ  วงศฉลาด

82 สสอ.กาบเชิง 10148 นางสาวดารุณี  ชอบเพราะ

83 รพ.สําโรงทาบ 10100 นายกฤตศิลป  ศรีไสว


