
 

 

   ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 

     ฉบับที่ 4/2563 

   เร่ือง น าส่งประกนัชีวติแบบกลุ่มสมาชิก 

........................................................................................................... 

 ตามท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เ ม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม 2563 มีมติให้สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ ากดั ท าประกนัชีวิตแบบกลุ่มใหส้มาชิก ณ 30 กนัยายน 2563 วงเงินเอาประกนั
จ านวน 300,000 บาท(สามแสนบาทถว้น) ระยะเวลาคุม้ครอง 1 ปี  ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตุลาคม 2564 โดย
สหกรณ์ฯ จ่ายเงินจ านวน 1,089 บาท/คน สมาชิกจ่ายเงินเพ่ิมคนละ 300 บาท  ทั้งน้ีสหกรณ์ฯ ไดห้กัจากเงินปันผล             
-เฉล่ียคืน ของสมาชิก ณ วนัท่ี 23 ตุลาคม 2563 ไวแ้ลว้  

 แต่มีสมาชิกท่ีเงินปันผล-เฉล่ียคืน ไม่พอหกัส่งประกนั (รายช่ือตามเอกสารท่ีส่งมาดว้ย) การน้ีสหกรณ์ฯ 
จะด าเนินการเรียกเก็บเงินจากสมาชิกเพ่ิมเติมใหเ้พียงพอ เพ่ือส่งท าประกนัชีวิตกลุ่มใหส้มาชิกในล าดบัต่อไป โดย
สมาชิกสามารถน าส่งเงินไดท่ี้กรรมการด าเนินการประจ าอ าเภอ ดงัน้ี      

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ดูแล เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายสมัฤทธ์ิ ก ่าเกล้ียง อ าเภอนากลาง /อ าเภอนาวงั 082-8749646 

2 นายสายตา  สวสัด์ิประภา อ าเภอเมืองหนองบวัล าภู 062-1123916 

3 นายณรงคฤ์ทธ์ิ จนัทร์นาหวา่ อ าเภอสุวรรณคูหา 095-6605759 

4 นายสง่า  ไชยนา อ าเภอโนนสงั 081-7689694 

5 นางสาวก่ิงเพชร  ชินศิรประภา อ าเภอศรีบุญเรือง 085-5899329 

6 นายสมภาร  ควงคุม้ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู 095-8369418 

7 นางนิตยา  พนัธ์งาม โรงพยาบาลหนองบวัล าภู 081-7087793 

8 นางณฐัธยาน ์ พนมชยัจิรกุล โรงพยาบาลหนองบวัล าภู 063-5952451 

9 นางประหยดั ธุระแพง โรงพยาบาลหนองบวัล าภู 089-4830618 

10 นายณฐิัวฒิุ คลงักลาง โรงพยาบาลหนองบวัล าภู 093-3245356 

11 นางรุ่งนภา  ถาบุญเรือง โรงพยาบาลหนองบวัล าภู 086-2361392 

12 นายพงศป์ณต  ทาหนองคา้ โรงพยาบาลหนองบวัล าภู 083-6197994 

ประกาศ ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

     
     (ดร.รติ บุญมาก) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 

 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภูจ ากดั         

 



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

1 3487 น.ส.วราภรณ์  ราชไชย สสอ.สุวรรณคูหา

2 3473 นายปริษฎา  สุทธวงศ์ สสอ.สุวรรณคูหา

3 3450 นายนฤพนธ์  เวฬวนารักษ์ สสอ.สุวรรณคูหา

4 3569 นายวธุวฒัน์  เสียพลี สสอ.สุวรรณคูหา-สมทบ

5 3541 นายอภิวฒัน์  อินทะจ าปา สสอ.สุวรรณคูหา-สมทบ

6 3542 นายสุดใจ  รัตนศียา สสอ.สุวรรณคูหา-สมทบ

7 3543 นางประจิต  รัตนศียา สสอ.สุวรรณคูหา-สมทบ

8 3525 นางเพญ็  สาจนัทร์ สสอ.สุวรรณคูหา-สมทบ

9 3520 น.ส.อ่ิม  โสเกษ สสอ.สุวรรณคูหา-สมทบ

10 3515 นายบวัผนั  ศรีภูธร สสอ.สุวรรณคูหา-สมทบ

11 3516 นายจิรวฒัน์  ศรีธาวิรัตน์ สสอ.สุวรรณคูหา-สมทบ

12 3510 น.ส.ปณิดา  อ่อนกอ้ม สสอ.สุวรรณคูหา-สมทบ

13 3506 นางทองค า  ศรีสุวรรณ สสอ.สุวรรณคูหา-สมทบ

14 3507 น.ส.ทองขนั   สุริยะประพงค์ สสอ.สุวรรณคูหา-สมทบ

15 3380 น.ส.รุจิรา ยศทะแสน สสอ.สุวรรณคูหา-สมทบ

1 3617 นายกิตติศกัด์ิ  พนัล า สสอ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

2 3668 นางแกว้  นามบุญลือ สสอ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

3 3611 นางรัชนีภรณ์  ศรีผาโคตร สสอ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

4 3612 น.ส.เยาวพา  แกว้ลอด สสอ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

5 3614 นางอุไรวรรณ  รัศมีเดือน สสอ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

6 3615 นางแดง  ค  าสุญแสง สสอ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

7 3553 นางนางนอ้ย  พรมพลเมือง สสอ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

8 3475 นางวนัทอง  พรมพลเมือง สสอ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

9 3456 นางยศ  นครชยั สสอ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

10 3457 นายประภยั  นครชยั สสอ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

11 3435 นายนพกร กุลสา สสอ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

12 3376 นายบรรจง ชาจนัทร์ สสอ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวดัหนองบัวล ำภู  จ ำกดั
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สสอ.สุวรรณคูหำ

สสอ.ศรีบุญเรือง
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13 3383 นางแดง  จนัทะวงษ์ สสอ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

14 3384 นายเส่ียน  คีรีวงศ์ สสอ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

1 3529 นางศิริพรรณ  แก่นนาค า สสอ.เมือง

2 3408 น.ส.สมฤดี เพียรสูงเนิน สสอ.เมือง

3 3606 นายภูริฉตัร  เหล่าสิม สสอ.เมือง-สมทบ

4 3577 นางยพุยงค ์ ทา้วพา สสอ.เมือง-สมทบ

5 3576 น.ส.สุภาภรณ์  สุนนทช์ยั สสอ.เมือง-สมทบ

6 3548 น.ส.พรสุรีย ์ ทีหลวง สสอ.เมือง-สมทบ

7 3528 นางหน่อย  ชาจนัทร์ สสอ.เมือง-สมทบ

8 3481 นางสมคิด  เมืองราช สสอ.เมือง-สมทบ

1 3647 น.ส.วรัญญา  แหวนหล่อ สสอ.โนนสัง

2 3681 นายบุญญฤทธ์ิ  บวัทอง สสอ.โนนสัง

3 3465 น.ส.รัตติยากร  จิตเจริญ สสอ.โนนสัง-สมทบ

4 3471 น.ส.รัชนี  เจริญยทุธ สสอ.โนนสัง-สมทบ

5 3477 น.ส.แสงอุษา ศรีหาบณัฑิต สสอ.โนนสัง-สมทบ

6 3377 นายสาธิต เสติ สสอ.โนนสัง-สมทบ

1 3600 นางนิภารัตน์  โคตรนรินทร์ สสอ.นาวงั

2 3565 นายพิชิตชยั  ทองดี สสอ.นาวงั-สมทบ

สสอ.นำกลำง

1 3646 น.ส.รุ่งทิวา  รักกิจ สสอ.นากลาง

2 3486 น.ส.สุรียพ์ร  รักน ้าเท่ียง สสอ.นากลาง

3 3498 น.ส.นิภารัตน์  สอนพลัละ สสอ.นากลาง

4 3448 นายชิดณรงค ์ รุ่งโรจน์ถาวร สสอ.นากลาง

5 3483 น.ส.สุดาพร  พรหมกูล สสอ.นากลาง-สมทบ

สสอ.นำวงั

สสอ.เมือง

สสอ.โนนสัง
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6 3480 นางเพญ็ทิพย ์ จนัทร์แกว้ สสอ.นากลาง-สมทบ

7 3468 น.ส.วรารักษ ์ แมน้ศิริ สสอ.นากลาง-สมทบ

8 3488 นางเพียร  แสนบุตร สสอ.นากลาง-สมทบ

1 3558 นางตติยา  ภูมิสายดร สสจ.หนองบวัล าภู

2 3484 น.ส.ชณิภา  บวับุบผา สสจ.หนองบวัล าภู

3 3540 น.ส.ณฐัภรณ์  จนัพรมมี สสจ.หนองบวัล าภู-สมทบ

4 3534 นางแสวง  ซาวฒัน์ สสจ.หนองบวัล าภู-สมทบ

5 3496 น.ส.ณสุภา จนัทรเสนา สสจ.หนองบวัล าภู-สมทบ

6 3454 นางสนิท  เทพดู่ สสจ.หนองบวัล าภู-สมทบ

7 3455 นายชุมพร  เทพดู่ สสจ.หนองบวัล าภู-สมทบ

8 3412 นายทวี  เทพศิริ สสจ.หนองบวัล าภู-สมทบ

9 3413 นางสมควน  เทพศิริ สสจ.หนองบวัล าภู-สมทบ

10 3359 นาย พระส าราญ  แสงค า สสจ.หนองบวัล าภู-สมทบ

1 3625 น.ส.จิรประภา  ทุมชะ รพท.นภ.

2 3626 น.ส.ณฐัชาพรรณ   แกว้กะชูติ รพท.นภ.

3 3627 นายเชษฐพงษ ์  พรหมนิวาส รพท.นภ.

4 3628 น.ส.ภทัรา  พฤกษา รพท.นภ.

5 3629 น.ส.พชัรพร  ทิพยสุ์วรรณ รพท.นภ.

6 3630 น.ส.สยมุพร   แสงสุวรรณ รพท.นภ.

7 3631 นางสุกญัญา   ถาวรยติุการต์ รพท.นภ.

8 3633 นายสุทธิ  ถาวรยติุการต์ รพท.นภ.

9 3634 น.ส.อรยา   บุญมาก รพท.นภ.

10 3635 นางจนัทร์จิรา   อนนัตว์ฒันกุล รพท.นภ.

11 3636 นางรุจิราภรณ์  ศิริเกษ  อุปรโคตร รพท.นภ.

12 3637 น.ส.จริยา  โสสีดา รพท.นภ.

13 3639 นายณฏัฐกิตต์ิ  ตรีนุชกร รพท.นภ.

14 3643 นายสุรักษ ์ ไชยพะยวน รพท.นภ.

สสจ.หนองบัวล ำภู

รพท.นภ.
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15 3594 น.ส.ศิริลกัษณ์  ผาดาวนั รพท.นภ.

16 3595 น.ส.สุดารัตน์  มาโสภา รพท.นภ.

17 3596 น.ส.ฐิติรัตน์  พรหมราช รพท.นภ.

18 3607 น.ส.จุฑารัตน์  พิมสา รพท.นภ.

19 3608 น.ส.สุจิณณา  ธรณนิธิกุล รพท.นภ.

20 3580 น.ส.ชลธิดา  พิมพโ์คตร รพท.นภ.

21 3597 น.ส.ชลาลยั  ป้านภูมิ รพท.นภ.

22 3601 นายอาทิตย ์ ศรีสิทธ์ิ รพท.นภ.

23 3573 น.ส.วนสัดา  สิลาวงษ์ รพท.นภ.

24 3574 น.ส.กญัญารัตน์  ก  าแซง รพท.นภ.

25 3554 น.ส.ศุทธินีย ์ แสงนิล รพท.นภ.

26 3559 นายธนพงษ ์ ภูมิสายดร รพท.นภ.

27 3572 น.ส.พิชชา  โอฬาริกเดช รพท.นภ.

28 3568 น.ส.สโรชา  หวง รพท.นภ.

29 3556 นางอรัญญา  ปัตถา รพท.นภ.

30 3557 นายวงศว์ฒิุ  บุษบงก์ รพท.นภ.

31 3567 น.ส.ฐิติกา  ล้ิมธเนศกุล รพท.นภ.

32 3461 น.ส.ชาริดา  กนันะลา รพท.นภ.

33 3509 น.ส.ธนาภรณ์ สระแกว้ รพท.นภ.

34 3364 นายธญัญรัตน์ สาจนัทร์ รพท.นภ.

35 3508 นายจกัรพงษ ์พาภกัดี รพท.นภ.

36 3618 นางค าเป่ียง  วฒิุชยั รพท.นภ.-สมทบ

37 3619 นายทองสุน  วฒิุชยั รพท.นภ.-สมทบ

38 3623 น.ส.สุวพิมพ ์ พนัธ์งาม รพท.นภ.-สมทบ

39 3624 นายวชัระ  กนัหา รพท.นภ.-สมทบ

40 3632 น.ส.มาริสา  บุราณสาร รพท.นภ.-สมทบ

41 3638 นางเกษร  พนัธุศิริ รพท.นภ.-สมทบ

42 3640 นายสาคร  ไชยะเดช รพท.นภ.-สมทบ

43 3654 นายธรรมรงควิ์ทย ์ เวทยจ์รัส รพท.นภ.-สมทบ

44 3655 น.ส.จินตนา  แสนสม รพท.นภ.-สมทบ

45 3666 นายธนชั  คลงักลาง รพท.นภ.-สมทบ



สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวดัหนองบัวล ำภู  จ ำกดั

รำยงำนเรียกเกบ็เพิ่มเงินประกนักลุ่มประจ ำปี  2563
46 3667 น.ส.ลลิตภทัร  คลงักลาง รพท.นภ.-สมทบ

47 3581 นายจิตรตการณ์  ชามชัศิมา รพท.นภ.-สมทบ

48 3582 นายธีรศกัด์ิ  ทวิลา รพท.นภ.-สมทบ

49 3583 นางเพญ็นภา  ทวิลา รพท.นภ.-สมทบ

50 3575 น.ส.รัตติยาพร  แก่นจ าปา รพท.นภ.-สมทบ

51 3549 น.ส.ณฎัฐกมล  แกว้มูลตรี รพท.นภ.-สมทบ

52 3561 นายพสิษฐ์ แสนละมุล รพท.นภ.-สมทบ

53 3536 นายวิฑูรย ์ ค  าใบ รพท.นภ.-สมทบ

54 3521 นายปณิธาน  แสงมณี รพท.นภ.-สมทบ

55 3555 น.ส.ศิริลกัษณ์  วิลยัมาตร รพท.นภ.-สมทบ

56 3463 นายเอกรัฐ  สวา่งวงษ์ รพท.นภ.-สมทบ

57 3537 น.ส.ฐิติกาญน์  แสนหาส้ิว รพท.นภ.-สมทบ

58 3472 นางทองมว้น  ตระกูลวงศ์ รพท.นภ.-สมทบ

59 3478 นายพิชิตชยั สุวรรณทอง รพท.นภ.-สมทบ

60 3479 นายวฒิุชยั กนัยาประสิทธ์ิ รพท.นภ.-สมทบ

61 3462 นายคุณาธิป  ยนืสุข รพท.นภ.-สมทบ

62 3545 น.ส.ณฎัฐณิชา  ชุมมณี รพท.นภ.-สมทบ

63 3437 นางอวสัดา  หาญอาษา รพท.นภ.-สมทบ

64 3426 นางบุญรัส  สาฆะ รพท.นภ.-สมทบ

65 3420 น.ส.กลัยาณี  ตรีเดช รพท.นภ.-สมทบ

66 3474 นายวิชิต  รวมวงษ์ รพท.นภ.-สมทบ

67 3425 นางสนม  อินทร์ชา้ง รพท.นภ.-สมทบ

68 3404 น.ส.พนมวรรณ์ ทองศิริ รพท.นภ.-สมทบ

69 3403 น.ส.ปิยะมาศ มีรัง รพท.นภ.-สมทบ

70 3399 นายสายมิทธ์ นุชิต รพท.นภ.-สมทบ

71 3401 นายบุญวาส หนองนงค์ รพท.นภ.-สมทบ

72 3398 นายวิชยั นะรา รพท.นภ.-สมทบ

73 3400 นายเชน บุญเรืองวตัร รพท.นภ.-สมทบ

74 3395 นายพงษศ์กัด์ิ ยะสาธะโร รพท.นภ.-สมทบ

75 3396 นางนภทัรประภา ยะสาธะโร รพท.นภ.-สมทบ

76 3387 นางณิชามล มากเวียง รพท.นภ.-สมทบ
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77 3402 นางรัชดาพร ไชยสงคราม รพท.นภ.-สมทบ

78 3459 น.ส.กนกวลี  นงภา รพท.นภ.-สมทบ

79 3358 นายไพ  ศรีเทพอุบล รพท.นภ.-สมทบ

80 3367 นายธวชัชยั มงคลโฆษิต รพท.นภ.-สมทบ

81 3370 นายปอรวตัร ผาเนตร รพท.นภ.-สมทบ

1 3610 นายยงยทุธ  ใสบาล รพ.สุวรรณคูหา

2 3551 น.ส.ณฐักานต ์ สุจริต รพ.สุวรรณคูหา

3 3566 นางสุพสัชา  พลพรมราช รพ.สุวรรณคูหา

4 3519 นางธีรภทัร์  อินทะจ าปา รพ.สุวรรณคูหา

5 3428 น.ส.ณฐัพร อุดทา รพ.สุวรรณคูหา

6 3671 นายบุญช่วย  บุบผามาเต รพ.สุวรรณคูหา-สมทบ

7 3672 นางสุพล  บุบผามาเต รพ.สุวรรณคูหา-สมทบ

8 3678 นางค ามูล  ฉิมขาว รพ.สุวรรณคูหา-สมทบ

9 3679 นายทรงวฒิุ  ฉิมขาว รพ.สุวรรณคูหา-สมทบ

10 3571 นายคณาพิพฒัน์  ปราบพาล รพ.สุวรรณคูหา-สมทบ

11 3563 นางเชวนิสา  จกัรเพญ็ รพ.สุวรรณคูหา-สมทบ

12 3539 นางถวลั  บุญประจนัทร์ รพ.สุวรรณคูหา-สมทบ

13 3552 น.ส.ศิริวรรณ  สีดาเดช รพ.สุวรรณคูหา-สมทบ

14 3505 นางสุกนัยา  มณีแสน รพ.สุวรรณคูหา-สมทบ

15 3550 น.ส.ตติยารัตน์  เคลือภกัดี รพ.สุวรรณคูหา-สมทบ

16 3493 นายประดิษฐ์  สิทธิมงคล รพ.สุวรรณคูหา-สมทบ

17 3431 นางเกษา นาบ ารุง รพ.สุวรรณคูหา-สมทบ

18 3432 นายปวริศ แสงตุ่น รพ.สุวรรณคูหา-สมทบ

19 3433 น.ส.อรสา แกว้ลองบน รพ.สุวรรณคูหา-สมทบ

1 3613 น.ส.สุดาลกัษณ์  ดางเกษ รพ.ศรีบุญเรือง

2 3673 น.ส.สุดรัก  จนัทร์ประเทศ รพ.ศรีบุญเรือง

3 3588 น.ส.เมธาวี  บวับกหวาน รพ.ศรีบุญเรือง

รพ.สุวรรณคูหำ

รพ.ศรีบุญเรือง
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4 3590 น.ส.วรางคณา  ก าลงัเดช รพ.ศรีบุญเรือง

5 3587 นางพรสวรรค ์ วดับุญเล้ียง รพ.ศรีบุญเรือง

6 3598 น.ส.ชยาภา  จริยมานะ รพ.ศรีบุญเรือง

7 3593 นายอคัรวินท ์ ค  าจริง รพ.ศรีบุญเรือง

8 3605 น.ส.นิภาพร   ขนุภูมิ รพ.ศรีบุญเรือง

9 3599 น.ส.สุภาวดี  อรัญสาร รพ.ศรีบุญเรือง

10 3560 น.ส.สุทธิดา  อยูเ่วชวฒันา รพ.ศรีบุญเรือง

11 3546 น.ส.อุลยัวรรณ์  สุขแสน รพ.ศรีบุญเรือง

12 3452 น.ส.วาสนา  ชนะพาล รพ.ศรีบุญเรือง

13 3497 นางสุพตัรา  ผิวเพชร รพ.ศรีบุญเรือง

14 3503 น.ส.นิภาพร  ศรีวงษ์ รพ.ศรีบุญเรือง

15 3530 น.ส.สุทธิณี  ตาแกว้ รพ.ศรีบุญเรือง

16 3656 นางนวลจนัทร์  ขนัติโสม กรมบญัชีกลาง-สมทบ รพ.ศรีฯ

17 3621 นายไว  จ่ากุญชร รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

18 3622 นางวิจา  จ่ากุญชร รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

19 3657 น.ส.รัชนีกร  เรางาม รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

20 3659 นายทองเล่ือน   ขนุภูมิ รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

21 3660 นายบวัฮอง  เฆช้นะ รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

22 3661 นางหนูเจียม  เฆช้นะ รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

23 3662 นายศกัด์ิสิทธ์ิ  ประทุมกูล รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

24 3663 นางวราภรณ์  ประทุมกูล รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

25 3669 นายบุญธรรม  ก าลงัทรัพย์ รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

26 3670 นางประหยดั  ก าลงัทรัพย์ รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

27 3674 น.ส.ปนดัดา  คุยเพียภูมิ รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

28 3675 นายพลกฤษณ์  ผิวเพชร รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

29 3676 นายสิทธิฤทธ์ิ  ประกายศรี รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

30 3677 น.ส.ปาว  นามสา รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

31 3584 นายประสิทธิชยั  จนัทร์ดาเบา้ รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

32 3585 นางสายฝน  จนัทร์ดาเบา้ รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

33 3586 นางยพิุน  ประนิตย์ รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

34 3591 นางอุไรวรรณ  แกว้ไชย รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ
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35 3592 นายสิทธิพร  พรมดี รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

36 3602 นายนาวา  กุตนั รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

37 3603 นางเครือวลัย ์ กุตนั รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

38 3609 นางจิราพร  พรมนิล รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

39 3578 น.ส.สุนิสา  กนัทะเชียร รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

40 3579 น.ส.รุ่งนภา  พจนา รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

41 3544 นายสุรศกัด์ิ  สีผาแหยง่ รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

42 3547 น.ส.นนัทนา  วรรณพราหมณ์ รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

43 3514 น.ส.สุรียพ์ร  มากมาย รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

44 3458 นายบุญกวา้ง  บุญนาดี รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

45 3430 นายอดิศร ศรีคุณ รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

46 3411 นายพาณิชย ์พลเพทา รพ.ศรีบุญเรือง-สมทบ

1 3648 น.ส.ศรัญยา  สุโอษฐ์ รพ.โนนสัง

2 3649 น.ส.ธนาภรณ์  บุตรธิสาร รพ.โนนสัง

3 3650 น.ส.ปวีนา  ประเต รพ.โนนสัง

4 3651 นายไพฑูรย ์ วงษเ์วียง รพ.โนนสัง

5 3652 น.ส.อญัมณี  ภานิล รพ.โนนสัง

6 3653 น.ส.อจัฉรา  เมฆวนั รพ.โนนสัง

7 3680 น.ส.กญัฑิตา  แสนเมืองชิน รพ.โนนสัง

8 3682 น.ส.ดวงเดือน  สินธุชยั รพ.โนนสัง

9 3616 นายบริบูรณ์  เดชยศดี รพ.โนนสัง

10 3500 นายธีรสิทธ์ิ  สิงห์ดว้ง รพ.โนนสัง

11 3499 น.ส.วิยะดา  มงัคุณ รพ.โนนสัง

12 3658 น.ส.วิไลวรรณ  ไชยวาริต รพ.โนนสัง-สมทบ

13 3501 น.ส.แสงระวี  สิงห์ดว้ง รพ.โนนสัง-สมทบ

14 3427 น.ส.สนธยา สันทดั รพ.โนนสัง-สมทบ

1 3642 นายทิวทศัน์  สินไชย รพ.นาวงัฯ

รพ.นำวงัฯ

รพ.โนนสัง
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2 3570 นางกุลธิดา  สุวฒันพนูลาภ รพ.นาวงัฯ

3 3527 น.ส.เบญจพร  สิทธิโชติ รพ.นาวงัฯ

4 3446 น.ส.วรรณชนก  ตรีประเสริฐวงศ์ รพ.นาวงัฯ

5 3447 น.ส.ศศิธร  อาจวิชยั รพ.นาวงัฯ

6 3564 น.ส.อรัญญา  พรหมโสภา รพ.นาวงัฯ-สมทบ

7 3526 นายพีระศกัด์ิ  ค  าภีระ รพ.นาวงัฯ-สมทบ

8 3532 นายชาติกลา้  พั้วทา รพ.นาวงัฯ-สมทบ

9 3533 นายเชาวดี์  โพธิผล รพ.นาวงัฯ-สมทบ

10 3482 นายประยทุธ์  เหลือจนัดี รพ.นาวงัฯ-สมทบ

11 3513 น.ส.สุภาวรรณ  ลือค าหาญ รพ.นาวงัฯ-สมทบ

12 3467 นายพมุพงษ ์ แสงจนัทร์ รพ.นาวงัฯ-สมทบ

13 3464 น.ส.พรฤดี  หงษเ์หล่ียม รพ.นาวงัฯ-สมทบ

14 3444 น.ส.สุวนนัท ์ สาริยา รพ.นาวงัฯ-สมทบ

15 3373 นายสมชาย เลห์พล รพ.นาวงัฯ-สมทบ

16 3374 นางเสถียร เลห์พล รพ.นาวงัฯ-สมทบ

1 3644 นายตนุภทัร  โรจนะวนิชสาลี รพ.นากลาง

2 3645 น.ส.อภิญญา  ท่าขา้ม รพ.นากลาง

3 3604 น.ส.พรนภา  ค  าสุรีย์ รพ.นากลาง

4 3531 นายณฐัพงษ ์ จนัทร์บุญ รพ.นากลาง

5 3489 น.ส.สุภาวดี  กุลเทกอง รพ.นากลาง

6 3490 น.ส.วิลาวลัย ์ ค  ามัน่ รพ.นากลาง

7 3620 นายสมร  แพงไข่ รพ.นากลาง-สมทบ

8 3562 น.ส.ปรินทร์ชายา  ชินโพธ์ิคลงั รพ.นากลาง-สมทบ

9 3538 นายภคัณ์กฤษณ์  ภูมิโคก รพ.นากลาง-สมทบ

10 3523 น.ส.ส าราญ  ศรีสุวอ รพ.นากลาง-สมทบ

11 3502 น.ส.จุฬารัตน์  สุพรม รพ.นากลาง-สมทบ

12 3466 น.ส.สุภาภรณ์  ไชยรถ รพ.นากลาง-สมทบ

13 3524 น.ส.ศิรินภา  สมสาร รพ.นากลาง-สมทบ

14 3522 น.ส.พรพิมล  ศรีจนัทร์หอม รพ.นากลาง-สมทบ

รพ.นำกลำง


