
สถติขิ้อมูลการปฏบิตังิานของศูนย์กูชี้พ กูภ้ยั อบต.หนองแวง 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 
วนัที ่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒          -    รบัผูป่้วย ม.๑๐ ไมพ่บเหตุ 
วนัที่  ๔  ตุลาคม ๒๕๖๒         -    ส่งผู้ป่วย นางพรรณี กุลค า ม.๑๓ 

ต.สงิห์โคก สง่รพ.เกษตรวสิยั 
วนัที่   ๖  ตุลาคม ๒๕๖๒         -    ส่งผู้ป่วย น.ส.เข็ม จินดา  ม.๘ 

สง่รพ.เกษตรวสิยั 
วนัที่  ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒          -    ส่งผู้ ป่วย น.ส.เข็ม จินดา  ม.๘ 

สง่รพ.เกษตรวสิยั 
วนัที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒         -    ส่งผู้ป่วย นายสุวิทย์ แทนสมบตัิ ม.๑ 

สง่รพ.เกษตรวสิยั 
วนัที่   ๘  ตุลาคม ๒๕๖๒       -    ส่งผู้ป่วย นางสายทอง มีผิว  ม.๕ 

ต.สงิห์โคก สง่รพ.เกษตรวสิยั 
วนัที่  ๑๑  ตุลาคม ๒๕๖๒     -    ส่งผู้ป่วย นายสมหวงั บวัทุม ม.๑๓ 

ต.สงิห์โคก สง่รพ.เกษตรวสิยั 
วนัที่  ๑๑  ตุลาคม ๒๕๖๒     -    ส่งผู้ป่วย น.ส.พรฤดี ค่ายหนองสรวง  

ม.๑๒ สง่รพ.เกษตรวสิยั 
วนัที่  ๑๑  ตุลาคม ๒๕๖๒     -    ส่งผู้ป่วย นายแสงชยั หงส์สอ  ม.๔ 

สง่รพ.เกษตรวสิยั 
วนัที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒      -    ส่งผู้ป่วย ด.ญ.ทศันีย์ ค าคูบอล  ม.๖ 

ต.สงิห์โคก สง่รพ.เกษตรวสิยั 
วนัที่  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒     -    ส่งผู้ป่วย นายประดิษฐ์ โยธาจนัทร์ 

สง่รพ.เกษตรวสิยั 
วนัที ่ ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒     -    สง่ผูป่้วย น.ส.รชัดา เหลา่บา้นเหนือ 

ม.๑๓ ต.สงิห์โคก  
ว ัน ที่   ๑๙   ตุ ล าคม  ๒๕๖๒   -    ส่ งผู้ ป่ วย  น ายอภิ สิ ท ธิ ์  ศ รศ รี 

ร.ร.บา้นสงิห์ไคล สง่รพ.เกษตรวสิยั 
วนัที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒        -    ส่งผู้ป่วย น.ส.วิไลวรรณ เพชรวิสยั  

ม.๖ สง่รพ.เกษตรวสิยั 
วนัที่  ๒๔  ตุลาคม ๒๕๖๒       -    ส่งผู้ป่วย นายพงษ์ อินศรีเมือง ม.๖ 

สง่รพ.เกษตรวสิยั 
วนัที ่ ๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๒       -    สง่ผูป่้วย น.ส.อศิรยิา แสนมาตร ม.๖ 

สง่รพ.เกษตรวสิยั 
วนัที ่ ๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๒       -    สง่ผูป่้วย นางอุบล เสียงสนั่น บ.จานทุ่ง 

สง่รพ.เกษตรวสิยั 
วนัที่  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๒       -    ส่งผู้ป่วย นายสุวิทย์ แท่นสมบตัิ ม.๑ 

สง่รพ.เกษตรวสิยั 
วนัที่   ๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๒       -    ส่งผู้ ป่วย นายศกัดิ ์ช ัย บ ัวลอย 

สง่รพ.เกษตรวสิยั 
วนัที่  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒        -    ส่งผู้ป่วย นายพร เทพรินทร์  ม.๕ 

สง่รพ.เกษตรวสิยั 



ว ันที่   ๒๘  ตุ ลาคม ๒๕๖๒        -    ส่งผู้ ป่ วย  นางวลิด า นาแซง  
บา้นจานทุง่ สง่รพ.เกษตรวสิยั 

วนัที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒        -    ส่งผู้ป่วย ด.ช.เทพทตั จนัด า ม.๓ 
สง่รพ.เกษตรวสิยั 

วนัที ่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๒       -    สง่ผูป่้วย นายบุญม ีวรรณสงิห์ ม.๓ 
สง่รพ.เกษตรวสิยั 

วนัที ่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๒       -    เตมิน ้ามนั อ.จตัรุ ฯ 
วนัที่  ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๒       -    ส่งผู้ป่วย นางจนัทร์ สอนโยหา ม.๑๐ 

สง่รพ.เกษตรวสิยั 
วนัที่  ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๒       -    ส่งผู้ป่วย น.ส.กุสุม อุไชย ม.๑๒ 

สง่รพ.เกษตรวสิยั 
วนัที่  ๓๑  ตุลาคม ๒๕๖๒       -    ส่งผู้ป่วย นางหอย โพธิภ์กัดี  ม.๑ 

สง่รพ.เกษตรวสิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


