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รพ.สต.นาโส่ กดุชมุ น.ส.อาภาภรณ์ เขยีวศรี 0652518373

รพ.สต.หนองแก กดุชมุ นางสาวจริาภา พันเพชร์ 0624479988

รพ.สต.โนนเปือย กดุชมุ ชรนิทร ์พละมาตร 0833452050

รพ.สต.หัวนา กดุชมุ นางสาวนรีนุช ประสานศรี 0910173103

รพ.สต.คําผักกดู กดุชมุ วโิรจน ์สวุรรณคํา 0890883958

รพ.สต.โนนประทาย กดุชมุ จริาพรรณ พลเรยีงโพน 0610395514

รพ.สต.หัวงัว กดุชมุ นางขนษิฐา ศรวีงษ์ราช 0897181502

รพ.สต.หนองหมี กดุชมุ จริาวรรณ สวุรรณศรี 0899467123

PCU ใกลบ้า้นใกลใ้จกดุชมุ กดุชมุ อนงลักษณ์ พลเยี;ยม 0885948550

รพ.สต.กําแมด กดุชมุ น.ส.ศุภุาพร ศรมัีนตะ 0833690069

รพ.กดุชมุ กดุชมุ วา่ที; ร.อ.ฉัตรชยั ลลีาด 0868744127

รพ.สต.คํานํ=าสรา้ง กดุชมุ อัญชล ีสรุะวงษ์ 0637210164

รพ.สต.แดง กดุชมุ ณัฐชนน สทุธปิระภา 0984750688

รพ.สต.สขุเกษม กดุชมุ นายอวยชยั สนทิ 0860544088

รพ.สต.โพนงาม กดุชมุ นายราชนัย ์บรูณกติติ 0932953524

รพ.สต.ติ=ว คอ้วัง นายอานนท ์ขาวสะอาด 0914070179

รพ.สต.เหลา่นอ้ย คอ้วัง สพัุตรา กาญจนวชิติ 0876666932

รพ.สต.โพนเมอืง คอ้วัง นรนิทรรั์กษ์ พกิลุศรี 0956041323

รพ.คอ้วัง คอ้วัง สมุาล ีสมนกึ 0880035297

รพ.สต.นํ=าออ้ม คอ้วัง พัชร ีเฉลมิสขุ 0896703729

รพ.สต.ตมู คอ้วัง น.ส.ลําดวน วงคคํ์าพันธ์ 0902406698

รพ.สต.ศริพัิฒนา คอ้วัง นางสาววันเพ็ญ ทมุณี 0837463167

รพ.สต.บกนอ้ย คําเขื;อนแกว้ นางสาววรรัีตน.์ ปามทุา 0837294249

รพ.สต.สงเปือย คําเขื;อนแกว้ นายศริพิล ตรเิทพ 0918287173

รพ.สต.กูจ่าน คําเขื;อนแกว้ นางพไิลลักษณ์ จักรวรรณพร 0958788309

รพ.สต.นาหลู่ คําเขื;อนแกว้ นางสาวดวงมาลา แกว้บญุตา 0653250346

รพ.สต.โพนสมิ คําเขื;อนแกว้ วา่ที; ร.ต.ทวชียั คา้ขาย 0878692037

รพ.สต.นาแก คําเขื;อนแกว้ กรรณกิาร ์ชมภเูพชร 0883751057

รพ.สต.โพนทัน คําเขื;อนแกว้ นางอมุาพร ชมภวูงษ์ 0897118363

รพ.สต.แคนนอ้ย คําเขื;อนแกว้ บัณดษิฐ สรอ้ยจักร 0895808815

รพ.สต.กดุกงุ คําเขื;อนแกว้ สรินิทร ์หมวดแกว้ 0648282640

รพ.สต.นาคํา คําเขื;อนแกว้ นางโสภดิา พลไชย 0862548984

รพ.สต.ยอ่ คําเขื;อนแกว้ นายกติตคิณุ คัชรนิทร์ 0998877194
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รพ.สต.เหลา่ไฮ คําเขื;อนแกว้ นายพรรณลนิ อาจวชิยั 0885819301

รพ.คําเขื;อนแกว้ คําเขื;อนแกว้ นางสมใจ เพยีรทํา 0652629378, 0897172339

รพ.สต.นาเวยีง คําเขื;อนแกว้ นางหทัยชนก สดุแสง 0821964973 

รพ.สต.ดงเจรญิ คําเขื;อนแกว้ ประนอม ขวานทอง 0902910750

รพ.สต.ทุง่มน คําเขื;อนแกว้ นางสาวธมกร เสน่หพ์ดู 0933937023

รพ.สต.คําครตา ทรายมลู รณรงค ์ผวิเรอืงนนท์ 0934975089

รพ.ทรายมลู ทรายมลู นายกฤตธัิช ทองอบ 0873315262

PCU ทรายมลู ทรายมลู นายณัฐพล โนนสงู 0880795936

รพ.สต.โคกกลาง ทรายมลู พชิญากร เสมอภาค 0829479895

รพ.สต.ดงมะไฟ ทรายมลู นางปณุกิา ศรสีงคราม 0872420356

รพ.สต.นาเวยีง ทรายมลู น.ส.นพวรรณ กันยา 0651163185

รพ.สต.หนองแวง ทรายมลู นางสาวนงเยาว ์บรุา 0619394265

รพ.สต.สสีกุ ทรายมลู สรอ้ยสนุยี ์องอาจ 0652587192

รพ.สต.สสีกุ ทรายมลู สรอ้ยสนุยี ์องอาจ 0652587192

รพ.สต.ไผ่ ทรายมลู นางสาวสปุราณี ในจติต์ 0988867704

รพ.สต.ดูล่าด ทรายมลู นายเดชา ป้องศรี 0930907199

รพ.สต.โคกยาว ทรายมลู น.ส.อัญชล ีทองบอ่ 0897837023

รพ.สต.หนองคนูอ้ย ไทยเจรญิ อรัญญา ผวิเหลอืง 0984985065

รพ.ไทยเจรญิ ไทยเจรญิ นางสาวศศวิมิล ป้องเพชร 0623863329

รพ.สต.คําเตย ไทยเจรญิ ภาวนา สาแกว้ 0981050787

รพ.สต.หนองสนม ไทยเจรญิ สราวธุ ลาสระคู 0851570986

รพ.สต.นํ=าคํา ไทยเจรญิ ราตร ีวรโพธิH 0833866253

รพ.สต.สม้ผอ่ ไทยเจรญิ นายณัฐพงษ์ พลมาตร 0883434750

รพ.สต.คําไผ่ ไทยเจรญิ นายชํานาญ ลนุพันธ์ 0899455671

รพ.สต.โคกนาโก ป่าติ=ว เยาว รัตน ์ แสง ทว ี 0630578399 

รพ.สต.หนองเข ้ ป่าติ=ว นางสาวนัสนชิา สายดี 0610879905

รพ.สต.หนองชมุ ป่าติ=ว นายชติณงรค ์เชื=อบัณฑติ 0903757318

รพ.สต.กระจาย ป่าติ=ว นางศรยีพุนิ บญุทศ 0933273988

รพ.สต.นคิม ป่าติ=ว ขวัญชนก สงิคบิตุร 0878770871

รพ.ป่าติ=ว ป่าติ=ว สายชล ละครวงษ์ 0811049395

รพ.สต.ศรฐีาน ป่าติ=ว นายวรียทุธ แสงสอ่ง 0885817747

รพ.สต.เซซง่ ป่าติ=ว วารนิทร ์ภดูรมว่ง 0885638339

รพ.สต.ชยัชนะ มหาชนะชยั นายวรีะสทิธิH อรุาเลศิ 0879618091
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รพ.สต.โพธิHศรี มหาชนะชยั นายณัฐพล สาลี 0930647799

รพ.สต.สงยาง มหาชนะชยั นางอศิราภรณ์ มณีใส 0916613468

รพ.สต.หัวดอน มหาชนะชยั เพ็ญประภา ประทมุชาติ 0619353208

รพ.สต.กดุพันเขยีว มหาชนะชยั แววดาว หอ้งแซง 0856471401

รพ.สต.หัวเมอืง มหาชนะชยั นายพชิติชยั สจัธรรม 0872569475

รพ.สต.บากเรอื มหาชนะชยั นภิัทรา ศรไชยญาติ 0848283496

รพ.สต.ดอนผึ=ง มหาชนะชยั น.ส.กลุสิรา ตั =งมั;น 0857767680

รพ.สต.คุม้ มหาชนะชยั สรุรัีตน ์อาจอาสา 0846550534

รพ.สต.สําโรง มหาชนะชยั สจุติตรา ศลิาชยั 0647585821

รพ.สต.ดงจงอาง มหาชนะชยั อัญมณฑน ์สมเขยีน 0998872158

รพ.สต.หัวดง มหาชนะชยั นายวศิรตุ บรรลอื 0876518097

รพ.สต.พระเสาร์ มหาชนะชยั น.ส.นฤมล สจัธรรม 0810701886

รพ.สต.เหลา่ใหญ่ มหาชนะชยั สรุยัินต ์ปกป้อง 0935034619

รพ.สต.ราชมนุี มหาชนะชยั สนัต ิจันทฤทธิH 0936711896

รพ.สต.เหมอืด มหาชนะชยั นายพเิชษฐ ์ศรินิาม 0868943577

รพ.มหาชนะชยั มหาชนะชยั ปิยวัฒน ์ประสารสบื 0848278519

รพ.สต.หอ้งขา่ เมอืง ชนสิรา สงัฆะศรี 0921677679

รพ.สต.หนองบัว เมอืง สพุล นามแกว้ 0818719699

รพ.สต.คําแดง เมอืง ไลออ้น มาหา 0845244242

รพ.สต.คํานํ=าสรา้ง เมอืง นางกลุวณ์ี มาเดจ์ 0961200349

รพ.สต.นาสะไมย์ เมอืง นุจเนตร นัยกลุ 0933201367

PCU ตําบลเดดิคา่ยบดนิทรเ์ดชา เมอืง รัฐพล แสนลา 0811861900

รพ.สต.หนองหอย เมอืง นางจรยิา บญุทัย 0982615512

รพ.สต.สงิห์ เมอืง นายอาทร สาวะพันธ์ 0844178970

รพ.สต.โนนคอ้ เมอืง ปิยะนุช ชรัูตน์ 0818729515

รพ.สต.ทุง่นางโอก เมอืง ◌ณั๊ฐพร บญุบรรลุ 0935577711

รพ.สต.หนองคู เมอืง นุจรยี ์เมอืงหนองหวา้ 0895817808

รพ.สต.คําฮี เมอืง นายพชิติ จันทรเ์รอืง 0897220781

รพ.สต.ขมุเงนิ เมอืง น.ส.นันทยิา เสมยีนกลุ 0637503330

รพ.สต.ดูทุ่ง่ เมอืง นายสมชาย ลิ=มประสาท 0817017057

รพ.สต.สามเพยี เมอืง พงษ์ศริ ิศรเีนตร 0883744215

รพ.สต.หนองเรอื เมอืง ปารชิาต ิอารเีอื=อ 0935378925

รพ.สต.หนองหนิ เมอืง พัชร ียาวะโนภาส 0847739044
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รพ.สต.ดอนกลอย เมอืง ทพิยพ์ร. วงษ์สมศรี 0807215299

รพ.สต.เมอืง เมอืง น.ส.จฑุาทพิย ์โสมณวัฒน์ 0910198171

PCU บา้นทา่ศรธีรรม เมอืง ปรยิวรรณ สตับตุร 0857427557

รพ.สต.สวา่ง เมอืง สณีิฐกานต ์อนิทะวงษ์ 0862468763

รพ.ยโสธร เมอืง จันทมิาพร ไชยดํา 0821030078

PCU เมอืงยศ เมอืง ณปภัทร จันทรคง 0619310999

PCU หมอหาญ เมอืง วัชรนิทร ์วงศธ์รรมมา 0822902926

รพ.สต.ตาดทอง เมอืง น.ส.รัตนว์รา ไชยมาตร 0811205989

รพ.สต.ทุง่แต ้ เมอืง สวุคนธ ์ ผดุผอ่ง 0878716996

สสอ.เลงินกทา เลงินกทา นายไชยา  ปาวะพรม 098-1715223

รพ.สต.สมสะอาด เลงินกทา นายจนิดา  แกว้จันทร์ 081-5794603

รพ.สต.สรา้งมิ;ง เลงินกทา นายสรุพล  พันธุพ์รหม 089-1710447

รพ.สต.กดุแขด้อ่น เลงินกทา น.ส.นันทยิา  แสงประจักษ์ 090-5927395

รพ.สต.กดุแห่ เลงินกทา นายวารฒุ  สวุะเพชร 088-7693578

รพ.สต.หวาย เลงินกทา นายสมพงษ์ บญุขาว  084-4702531

รพ.สต.หอ้งแซง เลงินกทา นายขวัญถิ;น  บญุจันสนุี 086-4553821

รพ.สต.ศรแีกว้ เลงินกทา น.ส.ธัญลักษณ์  ศรแีพงกัลยา 088-5944360

รพ.สต.หนองยาง เลงินกทา นายจอมพล  ไชยกาศ 097-2034032

รพ.สต.ชอ่งเม็ก เลงินกทา นายวัฒนา  อนิทะนนิ 080-4778583

รพ.สต.ป่าชาด เลงินกทา นายเอกภพ  ไชยสจั 081-7253866

รพ.สต.โคกวไิล เลงินกทา นายมงคล  ศรวีเิศษ 080-1582989

รพ.สต.โคกสําราญ เลงินกทา นายธวัชชยั  มณีวงศ์ 081-0541642

รพ.สต.หนองแคนนอ้ย เลงินกทา น.ส.นัทชา  ผวิทอง 086-4597108

รพ.สต.นากอก เลงินกทา นางสาวทพิวรรณ มลูวงศ์ 086-2019176

รพ.สต.นอ้มเกลา้ เลงินกทา นายกฤษฎา  สมคะเณย์ 081-0692979

รพ.สต.โคกใหญ่ เลงินกทา นางสาววพัิด  กมุารสทิธ์ 095-6731116

รพ.สต.กดุเชยีงหมี เลงินกทา นายบญุพรอ้ม  สวีสิทุธิH 089-9949505

รพ.สต.สามแยก เลงินกทา นางอรทัย  วฒุเิสลา 091-8271693


