
ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๐.๐๑-๐๘.๐๐ น. ผลัดที่ ๒  เวลา ๐๘.๐๑-๑๖.๐๐ น. ผลัดที่ ๓ เวลา ๑๖.๐๑-๒๔.๐๐ น.

8/เม.ย/2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงบา้นผัง15 นายวฒันา  บลัิงโหลด นางสาวสิริกาญจน์ พตัรา นายทรงศักด์ิ  โสกมล

นายบญุทอ๊ป สิริพนัธวงศ์ นางสาวสุกัลยา เกษตรสมบรูณ์ นายสาธติ  พรหมขจร

9/เม.ย/2563 นายทรงศักด์ิ  โสกมล นางรูไกยะฮ์ บลัิงโหลด นายเฟาซี  ด ายูโซ๊ะ

นายสาธติ  พรหมขจร นางสาวฮอดีย๊ะ ดีนายัง นายบญุทอ๊ป สิริพนัธวงศ์

10/เม.ย/2563 นายเฟาซี  ด ายูโซ๊ะ นางนูรมุมีนีน  หมาดโต๊ะโส๊ะ นายวฒันา  บลัิงโหลด 

นายบญุทอ๊ป สิริพนัธวงศ์ นางสาวซารีนา รอเกตุ นายบญัชา  มาลินี

11/เม.ย/2563 นายวฒันา  บลัิงโหลด นางจิรา  หนูละออง นายสฝีอี ศรียาน

นายบญัชา  มาลินี นางสาวมารีนา เตบสัน นายณรงค์ศักด์ิ เรืองด า

12/เม.ย/2563 นายสฝีอี ศรียาน นางสาวสิริกาญจน์ พตัรา นายสาธติ  พรหมขจร

นายณรงค์ศักด์ิ เรืองด า นางสาวสุกัลยา เกษตรสมบรูณ์ นายทรงศักด์ิ  โสกมล

13/เม.ย/2563 นายสาธติ  พรหมขจร นางสาวศิริกาญนา นิลละออ นายกูสุไลหมาน สัญญากุล

นายทรงศักด์ิ  โสกมล นางสาวเปมิกรณ์ แก้วสงค์ นายเฟาซี  ด ายูโซ๊ะ

14/เม.ย/2563 นายกูสุไลหมาน สัญญากุล นางชัชสินี  เลหนูกล่ิน นายวฒันา  บลัิงโหลด 

นายเฟาซี  ด ายูโซ๊ะ นางปานทพิย์ สัญญากุล นายบญัชา  มาลินี

15/เม.ย/2563 นายวฒันา  บลัิงโหลด นางสาววลัลิยา เหาะหาด นายสฝีอี ศรียาน

นายบญัชา  มาลินี นางสาวดารีย๊ะ โต๊ะดอล๊ะ นายบญุทอ๊ป สิริพนัธวงศ์

เวรคัดกรอง

เวรตั้งจุดคัดกรองเฝ้าระวังโรค COVID-19

 ระหว่างวันที่  8 - 30 เมษายน 2563

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นผัง15 ต.นิคมพัฒนา องมะนัง จ.สตูล

จุดคัดกรองวัน เดือน ปี



ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๐.๐๑-๐๘.๐๐ น. ผลัดที่ ๒  เวลา ๐๘.๐๑-๑๖.๐๐ น. ผลัดที่ ๓ เวลา ๑๖.๐๑-๒๔.๐๐ น.

16/เม.ย/2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงบา้นผัง15 นายสฝีอี ศรียาน นางรูไกยะฮ์ บลัิงโหลด นายณรงค์ศักด์ิ เรืองด า

นายบญุทอ๊ป สิริพนัธวงศ์ นางสาวฮอดีย๊ะ ดีนายัง นายสาธติ  พรหมขจร

17/เม.ย/2563 นายณรงค์ศักด์ิ เรืองด า นางนูรมุมีนีน  หมาดโต๊ะโส๊ะ นายบญัชา  มาลินี

นายสาธติ  พรหมขจร นางรูไกยะฮ์ บลัิงโหลด นายเฟาซี  ด ายูโซ๊ะ

18/เม.ย/2563 นายบญัชา  มาลินี นางสาวศิริกาญนา นิลละออ นายทรงศักด์ิ  โสกมล

นายเฟาซี  ด ายูโซ๊ะ นางสาวเปมิกรณ์ แก้วสงค์ นายกูสุไลหมาน สัญญากุล

19/เม.ย/2563 นายทรงศักด์ิ  โสกมล นางอุบล  เถื่อนทมิ นายณรงค์ศักด์ิ เรืองด า

นายกูสุไลหมาน สัญญากุล นางสาวสุภาวดี บศุรา นายบญุทอ๊ป สิริพนัธวงศ์

20/เม.ย/2563 นายณรงค์ศักด์ิ เรืองด า นางสาววลัลิยา เหาะหาด นางชัชสินี  เลหนูกล่ิน

นายบญุทอ๊ป สิริพนัธวงศ์ นางสาวดารีย๊ะ โต๊ะดอล๊ะ นายสฝีอี ศรียาน

21/เม.ย/2563 นายบญัชา  มาลินี นางจิรา  หนูละออง นายเฟาซี  ด ายูโซ๊ะ

นายสฝีอี ศรียาน นางสาวมารีนา เตบสัน นายวฒันา  บลัิงโหลด 

22/เม.ย/2563 นายเฟาซี  ด ายูโซ๊ะ นางนูรมุมีนีน  หมาดโต๊ะโส๊ะ นายทรงศักด์ิ  โสกมล

นายวฒันา  บลัิงโหลด นางสาวดารีย๊ะ โต๊ะดอล๊ะ นายสาธติ  พรหมขจร

23/เม.ย/2563 นายทรงศักด์ิ  โสกมล นางรูไกยะฮ์ บลัิงโหลด นายณรงค์ศักด์ิ เรืองด า

นายสาธติ  พรหมขจร นางสาวฮอดีย๊ะ ดีนายัง นายกูสุไลหมาน สัญญากุล

เวรตั้งจุดคัดกรองเฝ้าระวังโรค COVID-19

 ระหว่างวันที่  1 - 30 เมษายน 2563

ณ ศูนย์เรียนรู้ผัง15 ต.นิคมพัฒนา องมะนัง จ.สตูล

วัน เดือน ปี จุดคัดกรอง
เวรคัดกรอง



ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๐.๐๑-๐๘.๐๐ น. ผลัดที่ ๒  เวลา ๐๘.๐๑-๑๖.๐๐ น. ผลัดที่ ๓ เวลา ๑๖.๐๑-๒๔.๐๐ น.

24/เม.ย/2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงบา้นผัง15 นายณรงค์ศักด์ิ เรืองด า นางอุบล  เถื่อนทมิ นายเฟาซี  ด ายูโซ๊ะ

นายกูสุไลหมาน สัญญากุล นางสาวสุภาวดี บศุรา นายบญุทอ๊ป สิริพนัธวงศ์

25/เม.ย/2563 นายเฟาซี  ด ายูโซ๊ะ นางสาววลัลิยา เหาะหาด นายบญัชา  มาลินี

นายบญุทอ๊ป สิริพนัธวงศ์ นางสาวดารีย๊ะ โต๊ะดอล๊ะ นายสฝีอี ศรียาน

26/เม.ย/2563 นายบญัชา  มาลินี นางสาวสิริกาญจน์ พตัรา นายณรงค์ศักด์ิ เรืองด า

นายสฝีอี ศรียาน นางสาวสุกัลยา เกษตรสมบรูณ์ นายทรงศักด์ิ  โสกมล

27/เม.ย/2563 นายณรงค์ศักด์ิ เรืองด า นางสาวศิริกาญนา นิลละออ นายบญุทอ๊ป สิริพนัธวงศ์

นายทรงศักด์ิ  โสกมล นางสาวเปมิกรณ์ แก้วสงค์ นายวฒันา  บลัิงโหลด 

28/เม.ย/2563 นายบญุทอ๊ป สิริพนัธวงศ์ นางชัชสินี  เลหนูกล่ิน นายกูสุไลหมาน สัญญากุล

นายวฒันา  บลัิงโหลด นางปานทพิย์ สัญญากุล นายบญัชา  มาลินี

29/เม.ย/2563 นายกูสุไลหมาน สัญญากุล นางสาววลัลิยา เหาะหาด นายณรงค์ศักด์ิ เรืองด า

นายบญัชา  มาลินี นางสาวดารีย๊ะ โต๊ะดอล๊ะ นายทรงศักด์ิ  โสกมล

30/เม.ย/2563 นายณรงค์ศักด์ิ เรืองด า นางสาวสิริกาญจน์ พตัรา นายสฝีอี ศรียาน

นายทรงศักด์ิ  โสกมล นางสาวสุกัลยา เกษตรสมบรูณ์ นายสาธติ  พรหมขจร

เวรตั้งจุดคัดกรองเฝ้าระวังโรค COVID-19

 ระหว่างวันที่  1 - 30 เมษายน 2563

ณ ศูนย์เรียนรู้ผัง15 ต.นิคมพัฒนา องมะนัง จ.สตูล

วัน เดือน ปี จุดคัดกรอง
เวรคัดกรอง


