
สสสำนนักงสำนสสำธสำรณสสุขอสสำเภอบบ้สำนธธิ  จนังหวนัดลสสำพพูน

ลสสำดนับทททงสำนทททจนัดซธิซิ้อหรรือจนัดจบ้สำง ระยะเวลสำทททจนัดซรืซิ้อจนัดจบ้สำง วธิธทซรืซิ้อหรรือจบ้สำง

1 จนัดจบ้สำงทสสำควสำมสะอสำด ### เฉพสำะเจสำะจง

2 จนัดจบ้สำงทสสำควสำมสะอสำด ### เฉพสำะเจสำะจง

3 จนัดซรืซิ้อนสซิ้สำมนันเชรืซิ้อเพลธิง ### เฉพสำะเจสำะจง

4 จนัดซรืซิ้อนสซิ้สำมนันเชรืซิ้อเพลธิง ### เฉพสำะเจสำะจง

5 จนัดซรืซิ้อนสซิ้สำดรืทม ### เฉพสำะเจสำะจง

6 จบ้สำงเหมสำซซ่อมเครรืทองปรนั ### เฉพสำะเจสำะจง

7 จนัดจบ้สำงทสสำควสำมสะอสำด ### เฉพสำะเจสำะจง

8 จนัดซรืซิ้อนสซิ้สำมนันเชรืซิ้อเพลธิง ### เฉพสำะเจสำะจง

9 จนัดซรืซิ้อวนัสดสุคอมพธิวเตอรร ### เฉพสำะเจสำะจง

10 ซซ่อมรถยนตร ### เฉพสำะเจสำะจง

11 จนัดซรืซิ้อนสซิ้สำมนันเชรืซิ้อเพลธิง ### เฉพสำะเจสำะจง

12 จนัดซรืซิ้อวนัสดสุคอมพธิวเตอรร ### เฉพสำะเจสำะจง

แบบสรสุปผลกสำรดสสำเนธินกสำรจนัดซรืซิ้อจนัดจบ้สำงในรอบเดรือนตสุลสำคม 2561 - มทนสำคม 2562

วนันททท 22 มทนสำคม  พ.ศ.2562

วงเงธินททท
จนัดซรืซิ้อ
หรรือจนัด
จบ้สำง(บสำ
ท)

  1 - 30 ตสุลสำคม 2561 

  1 - 30 พฤศจธิกสำยน 2561 

  1 - 30 ตสุลสำคม 2561 

  1 - 30 พฤศจธิกสำยน 2561 

 29  พฤศจธิกสำย - 28 ธนันวสำคม 

 1-28 ธนันวสำคม  2561 

 1-28 ธนันวสำคม  2561 

 1-28 ธนันวสำคม  2561 

 1-28 ธนันวสำคม  2561 

  7 มกรสำคม 2562 - 14 

  12 มกรสำคม 2562 

  7 มกรสำคม 2562 - 14 



สสสำนนักงสำนสสำธสำรณสสุขอสสำเภอบบ้สำนธธิ  จนังหวนัดลสสำพพูน

ลสสำดนับทททงสำนทททจนัดซธิซิ้อหรรือจนัดจบ้สำง ระยะเวลสำทททจนัดซรืซิ้อจนัดจบ้สำง วธิธทซรืซิ้อหรรือจบ้สำง

13 จนัดซรืซิ้อนสซิ้สำมนันเชรืซิ้อเพลธิง ### เฉพสำะเจสำะจง

14 จนัดจบ้สำงทสสำควสำมสะอสำด ### เฉพสำะเจสำะจง

15 จนัดซรืซิ้อวนัสดสุสสสำนนักงสำน ### เฉพสำะเจสำะจง

16 เชซ่สำบรธิกสำรอธินเตอรรเนน็ต ### เฉพสำะเจสำะจง

17 จนัดซรืซิ้อวนัสดสุงสำนบบ้สำน ### เฉพสำะเจสำะจง

18 จนัดจบ้สำงทสสำควสำมสะอสำด ### เฉพสำะเจสำะจง

19 จนัดซรืซิ้อนสซิ้สำมนันเชรืซิ้อเพลธิง ### เฉพสำะเจสำะจง

###

แบบสรสุปผลกสำรดสสำเนธินกสำรจนัดซรืซิ้อจนัดจบ้สำงในรอบเดรือนตสุลสำคม 2561 - มทนสำคม 2562

วนันททท 22 มทนสำคม  พ.ศ.2562

วงเงธินททท
จนัดซรืซิ้อ
หรรือจนัด
จบ้สำง(บสำ
ท)

 1-31 มกรสำคม 2562 

 1-31 มกรสำคม 2562 

  2 มทนสำคม 2562 

 1ตสุลสำคม 2561-30 กนันยสำยน

1 มกรสำคม 2562-31 มกรสำคม 

1 -28 กสุมภสำพนันธร  2562

1 -28 กสุมภสำพนันธร  2562



สสสำนนักงสำนสสำธสำรณสสุขอสสำเภอบบ้สำนธธิ  จนังหวนัดลสสำพพูน

ลสสำดนับทททงสำนทททจนัดซธิซิ้อหรรือจนัดจบ้สำง ระยะเวลสำทททจนัดซรืซิ้อจนัดจบ้สำง วธิธทซรืซิ้อหรรือจบ้สำง

1 จนัดจบ้สำงทสสำควสำมสะอสำด ### เฉพสำะเจสำะจง

2 จนัดซรืซิ้อนสซิ้สำมนันเชรืซิ้อเพลธิง ### เฉพสำะเจสำะจง

3 จบ้สำงแผบ้วถสำงหญบ้สำ ### เฉพสำะเจสำะจง

4 จนัดซรืซิ้อวนัสดสุงสำนบบ้สำน ### เฉพสำะเจสำะจง

5 จนัดจบ้สำงทสสำควสำมสะอสำด ### เฉพสำะเจสำะจง

6 จนัดซรืซิ้อนสซิ้สำมนันเชรืซิ้อเพลธิง ### เฉพสำะเจสำะจง

7 จนัดซรืซิ้อวนัสดสุสสสำนนักงสำน ### เฉพสำะเจสำะจง

8 จนัดซรืซิ้อวนัสดสุสสสำนนักงสำน ### เฉพสำะเจสำะจง

9 จนัดจบ้สำงทสสำควสำมสะอสำด ### เฉพสำะเจสำะจง

10 จนัดซรืซิ้อนสซิ้สำมนันเชรืซิ้อเพลธิง ### เฉพสำะเจสำะจง

11 จบ้สำงเชน็คสภสำพรถยนตร ### เฉพสำะเจสำะจง

12 จบ้สำงซซ่อมแอรรรถยนตร ### เฉพสำะเจสำะจง

แบบสรสุปผลกสำรดสสำเนธินกสำรจนัดซรืซิ้อจนัดจบ้สำงในรอบเดรือนเมษสำยน  2562 - 21  มธิถสุนสำยน 

วนันททท  21  มธิถสุนสำยน พ.ศ.2562

วงเงธินททท
จนัดซรืซิ้อ
หรรือจนัด
จบ้สำง(บสำ
ท)

  1 - 31 มทนสำคม 2562 

  1 - 31 มทนสำคม 2562 

  27  มทนสำคม 2562 

  6 กสุมภสำพนันธร 2562 

  1 - 30 เมษสำยน 2562 

  1 - 30 เมษสำยน 2562 

  9 เมษสำยน 2562 

  23 เมษสำยน 2562 

 1-31 พฤษภสำคม 2562 

 1-31 พฤษภสำคม 2562 

  3  มทนสำคม 2562 

  8  มทนสำคม 2562 
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