
ลําดับที่ คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ช่ือหนวยงาน จังหวัด

1 นางสาว กนกวรรณ ทัพอาสา หองอุบัตเิหตุฉุกเฉิน รพ.หนองหาน อุดรธานี

2 นางสาว กุหลาบ    เสมะนู โรงพยาบาลพังโคน สกลนคร

3 นาง เกษชรินทร บุตรสะอาด โรงพยาบาลวาริชภูมิ สกลนคร

4 นางสาว เครือวัลย  ใจหาญ รพ.สต.คํารุงเรือง ตําบลบานโพธิ์ อําเภอโพนพิสัย หนองคาย

5 นาง จริยา แพนแสง รพ.สต.บานวังไฮ หนองคาย

6 นางสาว จิราวรรณ รพ.สต.หมูมน อุดรธานี

7 นางสาว ฉัตรติยา  หินออน รพสต.ชางมิ่งพัฒนา สกลนคร

8 นางสาว ชญาณิษฐ  ปญญาทอง รพ.อุดรธานี อุดรธานี

9 นางสาว ชนานันท เคนคาํ โรงพยาบาลไชยวาน อุดรธานี

10 นาง ชวินรดา  อนันตริยะทรัพย งานจิตเวชและยาเสพติด รพ.วังสามหมอ อุดรธานี

11 นาย ชัยณรงค ไพคํานาม โรงพยาบาลเรณูนคร นครพนม

12 นางสาว ชิโรทัย วงศคาํจันทร รพ.สต.หนองสังข นครพนม

13 นาง ณภาภัช  จุลนีย รพ.พระอาจารยฝนอาจาโร สกลนคร

14 นาง ณัชชลิดา สุมมาตย รพร.บานดุง อุดรธานี

15 นาง ดวงใจ นุนสวัสดิ์ รพ.ไชยวาน อุดรธานี

16 นางสาว ทิพยวิมล  เดชภูมี รพ.สต.บานหนองผือ ต.นาใน สกลนคร

17 นางสาว ธนัญญา แสนสระดี โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี

18 นาง ธฤฏวัน อุเทศ รพ.สต.พังขวางใต สกลนคร

19 นาง นงลักษณ.. จันทรชนะ รพ.สต.นาขาม นครพนม

20 นาง นวนันท กองอุด รพ.สต.ดานศรีสุข อ.โพธ์ิตาก หนองคาย

21 นางสาว นัฏฐินี ชุดชา รพ.โนนสะอาด อุดรธานี

22 นาง นัทชา เขตเจริญ สสจ.หนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

23 นาง นัทลี  บุญนาค รพ.สต.บานโคก สกลนคร

24 นาง นิติยา. ศรีเกต โรงพยาบาลสังคม หนองคาย

25 นางสาว นิภาธร โพธ์ิเงิน โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี

26 นางสาว นิศารัตน ศรีสําราญ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพันนา สกลนคร

27 นางสาว เนตรนภา   อินเสมียน รพ.สต.บานนาโพธ์ิ หนองคาย

28 นาง เนรัญชรา  สุวรรณ บุตร รพ.หนองแสง อุดรธานี

29 นาง เบญจวรรณ  ปวงสุข รพ.สต.แสงสวาง อุดรธานี

30 นาง ปนัดดา  บุญราช รพ.สต.หนองไฮ อ.ทาอุเทน จ.นครพนม นครพนม

31 นาง ปยะดา  บุตรกัณหา รพ.สต.บานหนองตานา ต.โคกใหญ หนองบัวลําภู

32 นาง ปยะดา โคตรอาษา รพสต.นากอก หนองบัวลําภู
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ลําดับที่ คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ช่ือหนวยงาน จังหวัด

33 นางสาว ผองแผว กุลภา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นครพนม

34 นางสาว พรนภา มาตกําจร รพ ผาขาว เลย

35 นาง พิมล.  สกลอินทร กลุมงานจิตเวชและยาเสพติด รพร.ธาตุพนม นครพนม

36 นาง เพ็ญนภา สินทา รพ.สต.บานกลาง นครพนม

37 นาง ภัทรภร พิมทอง รพ.สต.บานดงขวาง นครพนม

38 นาง ภาวินี  เหลายา รพ.สต.บานเหลา อุดรธานี

39 นาย ภูวนัย วงคชมภู รพร.ธาตุพนม นครพนม

40 นาง มนัสนันท   ศรีมลูตรี รพสต.บานนาโพธ์ิ ต.หนองปลาปาก หนองคาย

41 นางสาว ยุภาภรณ วงศสิงหโต โรงพยาบาลนครพนม นครพนม

42 นาย รุงกิจ วิจิตรจันทร โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี

43 นางสาว ลภัสรดา ชื่นใจ รพ.ภูหลวง เลย

44 นางสาว ลภัสรดา เดชทะศร โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร

45 นาง วรรณพร เอกะกุล รพ.สังคม หนองคาย

46 นาง วราลักษณ  กาลจักร รพร.บานดุง อุดรธานี

47 นาง วิลาวัลย   อรรถสาร รพ.สต.บานโนนเรือ สกลนคร

48 นางสาว วีรยา คําลือชา สสอ.กุดจับ อุดรธานี

49 นาย วีระ โพธิ์บาย รพ.วังสามหมอ อุดรธานี

50 นางสาว แวววรรณ ผุดผอง โรงพยาบาลน้ําโสม อุดรธานี

51 นางสาว ศิวนันท อัศวินโกวิท รพ.สังคม หนองคาย

52 นางสาว สกุลรัตน กําเนิด รพ.ปากชม เลย

53 นาง สายรุง กวยอภัย รพสต.นาโพธิ์ ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม หนองคาย

54 นางสาว สายลม   สาริกา รพ.สต.โนนสงวน ตําบล โนนมวง อําเภอ ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

55 นาง สุนัสดา พินิจมนตรี รพ.สต.หนองบอ นครพนม

56 นาง สุพัตรา คําโคตร รพ.สต.โนนสมบูรณ บึงกาฬ

57 นาย สุรสิทธ์ิ  อุดมเดชาเวทย ร.พ ทาอุเทน อ.ทาอุเทน  จ. นครพนม นครพนม

58 นางสาว สุรัตนดา มอโท โรงพยาบาลไชยวาน อุดรธานี

59 นางสาว เสาวนีย มีมะจํา รพ.สต.ทาอุทัย หนองบัวลําภู

60 นางสาว โสภา บุญราก ศสม.รพ.อุดร 2 อุดรธานี

61 นางสาว หทัยทิพย  มุงปุก รพ.สต.บานนาโพธ์ิ หนองคาย

62 นาง อนงคนาถ  ศูนยศร โรงพยาบาล โคกศรี สุพรรณ  จ.สกลนคร สกลนคร

63 นาง อรัญญา เศวตวงศ ศนูยสุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี1 อุดรธานี

64 นาง อังคณา ขันธวิชัย รพ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
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