
ก าหนดการออกรพ.สต อ.พนมสารคาม  ม.ค. –มิ.ย 2560 

  รพ สต. เกาะขนุน บ้านซ่อง องัคาร สัปดาห์ที ่1,3    รพ สต. ห้วยพลู  องัคาร สัปดาห์ที ่2   รพ สต. หนองหว้า องัคาร สัปดาห์ที ่2,4                            

  รพ สต.  หนองยาว พธุ สัปดาห์ที ่1,3   รพ สต.ต้นนา พุธ สัปดาห์ที ่2,4,5 และ พฤหัสบด ีสัปดาห์ที ่3 ถ้าม ีพธุ 4 wk     รพ สต. เขาหินซ้อน ทุกพธุและศุกร์สัปดาห์ที1่          

 รพ. สต. หนองแหน ทุกพฤหัสบด ี  รพ สต. ม่วงโพรง พฤหัสบด ีสัปดาห์ที ่1    รพ. สต. ท่าถ่าน พฤหัสบด ีสัปดาห์ที ่4          

องัคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

มกราคม 60 

  3 มค.    เกาะขนุน     บ้านซ่อง    4 มค.    หนองยาว    เขาหินซ้อน    5 มค.     หนองแหน       ม่วงโพรง 6 มค.    เขาหินซ้อน 

10 มค.   ห้วยพลู        หนองหว้า  11 มค.    ต้นนา           เขาหินซ้อน  12 มค.     หนองแหน          

17 มค.   เกาะขนุน     บ้านซ่อง  18 มค.   หนองยาว      เขาหินซ้อน  19 มค.     หนองแหน        ต้นนา  

24 มค.   หนองหว้า                25 มค     ต้นนา           เขาหินซ้อน  26 มค.     หนองแหน       ท่าถ่าน  

กมุภาพนัธ์ 60 

  1 กพ.    หนองยาว       เขาหินซ้อน  2 กพ.    หนองแหน        ม่วงโพรง 3 กพ.    เขาหินซ้อน 

 7  กพ.    เกาะขนุน     บ้านซ่อง  8 กพ.    ต้นนา             เขาหินซ้อน  9 กพ.    หนองแหน       

14 กพ.   ห้วยพลู         หนองหว้า 15 กพ.   หนองยาว       เขาหินซ้อน 16 กพ.   หนองแหน        ต้นนา  

21 กพ.    เกาะขนุน      บ้านซ่อง 22 กพ.   ต้นนา             เขาหินซ้อน 23  กพ.  หนองแหน        ท่าถ่าน  

28 กพ.    หนองหว้า                  

มีนาคม 60 

   1 มีค.    หนองยาว       เขาหินซ้อน   2 มีค.    หนองแหน        ม่วงโพรง 3 มีค.   เขาหินซ้อน 

  7 มีค.    เกาะขนุน     บ้านซ่อง   8 มีค.    ต้นนา             เขาหินซ้อน   9 มีค.    หนองแหน       

14 มีค.   ห้วยพลู         หนองหว้า 15 มีค.   หนองยาว        เขาหินซ้อน 16 มีค.    หนองแหน          

21 มีค.   เกาะขนุน      บ้านซ่อง 22 มีค.   ต้นนา              เขาหินซ้อน 23  มีค.   หนองแหน        ท่าถ่าน  

28 มีค.   หนองหว้า               29.มีค    ต้นนา 30  มีค.   หนองแหน  

เมษายน 60 

  4 เมย.   เกาะขนุน       บ้านซ่อง    5 เมย.    หนองยาว      เขาหินซ้อน       6 เมย.     หยุดวนัจักรี 7 เมย.   เขาหินซ้อน 

11 เมย.  ห้วยพลู          หนองหว้า  12 เมย.     ต้นนา           เขาหินซ้อน    13 เมย.     หยุดวนัสงกรานต์  

18 เมย.  เกาะขนุน        บ้านซ่อง  19 เมย.   หนองยาว       เขาหินซ้อน   20 เมย.     หนองแหน      ม่วงโพรง  

25 เมย.  หนองหว้า                26 เมย.     ต้นนา           เขาหินซ้อน   27 เมย.     หนองแหน       ท่าถ่าน  

พฤษภาคม 60 

  2 พค. เกาะขนุน       บ้านซ่อง    3 พค.   หนองยาว       เขาหินซ้อน    4 พค.     หนองแหน      ม่วงโพรง  5 พค. หยุดวนั ฉัตรมงคล 

  9 พค. ห้วยพลู          หนองหว้า  10 พค.   หยุดวนัวสิาขบูชา   11 พค.    หนองแหน        12 พค. หยุดวนัพืชมงคล 

16พค.  เกาะขนุน        บ้านซ่อง  17 พค.    ต้นนา            เขาหินซ้อน   18 พค.    หนองแหน       ต้นนา 19 พค. เขาหินซ้อน 

23 พค. หนองหว้า                24 พค.    หนองยาว      เขาหินซ้อน   25 พค.     หนองแหน      ท่าถ่าน  

30 พค.   -  31 พค.     ต้นนา           เขาหินซ้อน   

มิถุนายน 60 

         1 มิย.      หนองแหน       ม่วงโพรง 2มิย.   เขาหินซ้อน 

 6 มิย.   เกาะขนุน      บ้านซ่อง  7 มิย.    หนองยาว       เขาหินซ้อน    8 มิย.      หนองแหน          

13 มิย.  ห้วยพลู         หนองหว้า  1 มิย.    ต้นนา             เขาหินซ้อน   15 มิย.     หนองแหน        ต้นนา  

20 มิย.  เกาะขนุน       บ้านซ่อง 21 มิย.   หนองยาว       เขาหินซ้อน   22 มิย.     หนองแหน        ท่าถ่าน  

27 มิย.  หนองหว้า               28 มิย.   ต้นนา              เขาหินซ้อน   29 มิย       หนองแหน          

 


