
แบบกรอกขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใชวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอการดําเนินงานหนวยงาน 

 

ช่ือหนวยงาน.....สํานักสงเสรมิสุขภาพ..... 

ช่ือผูประสานงาน....นางสาวธรีะนุช   อินสอน........................................................ โทรศพัท.....025904558......................... 

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
(ผูรับบริการ/ผูติดตอ) 

ตําแหนง สังกัด/
หนวยงาน/บริษัท 

ประเภทของการติดตอ/ 
การมีสวนไดสวนเสีย 

เบอรโทรศัพท E-mail 

1 นางอโนชา  วิปุลากร นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยอนามัยท่ี 1 
เชียงใหม 

รวมดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน 

08 4616 7063 pomanocha@hotmail.com 

2 นางรัตนาภรณ  เหมือนจันทร นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยอนามัยท่ี 2 
พิษณุโลก 

รวมดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน 

08 5149 5698 finfich@hotmail.com 

3 นางสาววัญเพ็ญ  สุทธิโกมินทร นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยอนามัยท่ี 3 
นครสวรรค 

รวมดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน 

08 5545 1900 suttikomin@hotmail.com 

4 นางบุญชอบ   เกษโกวิท   นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยอนามัยท่ี 4 
สระบุรี 

รวมดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน 

08 7118 9410 Boonchob.k@anamai.mail.go.th 

5 น.ส.จุติพร   ศรีแกว นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยอนามัยท่ี 5 
ราชบุรี 

รวมดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน 

09 8558 0254 jutiporn.Far@gmail.com 

6 นางศรัชฌา  กาญจนสิงห นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยอนามัยท่ี 6 
ชลบุร ี

รวมดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน 

08 1399 4898 s-rush-k@hotmail.com 

7 นางบังอร  กล่ําสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยอนามัยท่ี 7 
ขอนแกน 

รวมดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน 

08 9713 5509 bangkl1@yahoo.co.th 



ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
(ผูรับบริการ/ผูติดตอ) 

ตําแหนง สังกัด/
หนวยงาน/บริษัท 

ประเภทของการติดตอ/ 
การมีสวนไดสวนเสีย 

เบอรโทรศัพท E-mail 

8 นางสาวสุกัญญา  คณะวาป   นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยอนามัยท่ี 8 
อุดรธาน ี

รวมดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน 

08 2835 4526 nursenong37@gmail.com 

9 นางทรงคูณ  ศรีดวงโชติ นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยอนามัยท่ี 9 
นครราชสีมา 

รวมดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน 

08 6869 0700 songkoon1980@gmail.com 

10 นางสรัสวดี    ธาน ี นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยอนามัยท่ี 10 
อุบลราชธานี 

รวมดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน 

08 0569 6529 saras09@hotmail.com 

11 นายวันชัย   เยี่ยงกุลเชาว นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยอนามัยท่ี 11 
นครศรีธรรมราช 

รวมดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน 

09 1821 8151 akey_56@hotmail.com 

12 น.ส.ศิริลักษณ   เชี่ยวชาญ นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยอนามัยท่ี 12 
ยะลา 

รวมดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน 

08 1567 3528 somcheiwchan@gmail.com 

13 นางวิไล  รัตนพงษ นักวิชาการสาธารณสุข สถาบันพัฒนา 
สุชภาวะเขตเมือง 

รวมดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน 

08 6364 2811 lai_nurses@hotmail.com 

14 น.ส.สุพิชญา  ไชยรัตน พยาบาลวิชาชีพชํานาญ
การ 

ศูนยอนามัยท่ี 4 
สระบุรี 

ขอยืมสื่อ ชุดนิทรรศการ 
10 Package 

06 4774 6777  

15  นายชาตรี  เมธาธราธิป ผอ.ศอ.7 ขอนแกน ศูนยอนามัยท่ี 7 
ขอนแกน 

ขอสนับสนุนเอกสารสื่อ
การตรวจเตานมดวย
ตนเอง 

  

16 ไมระบุบุคคล - ศูนยอนามัยท่ี 3 
นครสวรรค 

ขอยืมสื่อ ชุดนิทรรศการ 
10 Package 

  

17 ไมระบุบุคคล - สํานักโภชนาการ ขอยืมสื่อ ชุดนิทรรศการ 
10 Package 

  

18 ไมระบุบุคคล - กรมราชทัณฑ ขอยืมสื่อชุดนิทรรศการ
และหุนเตานม 

  



ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
(ผูรับบริการ/ผูติดตอ) 

ตําแหนง สังกัด/
หนวยงาน/บริษัท 

ประเภทของการติดตอ/ 
การมีสวนไดสวนเสีย 

เบอรโทรศัพท E-mail 

19 นางสาวศรัญญา   ระยับแสง
มงคล 

 สสจ.สงขลา              คูมือเยี่ยมบานเพ่ือดูแล
และปองกันภาวะซึมเศรา
ในมารดาเพ่ือลูกรัก
พัฒนาการสมวัยพรอม
เรียนรู 

074 326 091  

20 นางทิวาพร   ผลวัฒนะ  สสจ.เชียงใหม คูมือเยี่ยมบานเพ่ือดูแล
และปองกันภาวะซึมเศรา
ในมารดาเพ่ือลูกรัก
พัฒนาการสมวัยพรอม
เรียนรู 

085 037 3531  

21 นางสาวประภัสสร   เครือศรี  สสจ.บุรีรัมย คูมือเยี่ยมบานเพ่ือดูแล
และปองกันภาวะซึมเศรา
ในมารดาเพ่ือลูกรัก
พัฒนาการสมวัยพรอม
เรียนรู 

044 611 562  

22 นางสาววราภรณ   ศุภนิกร  สสจ.อุบลราชธาน ี คูมือเยี่ยมบานเพ่ือดูแล
และปองกันภาวะซึมเศรา
ในมารดาเพ่ือลูกรัก
พัฒนาการสมวัยพรอม
เรียนรู 

045 262 692  

23 นางกัญญวรา   โชลิตกุล  สสจ.เชียงราย คูมือเยี่ยมบานเพ่ือดูแล
และปองกันภาวะซึมเศรา
ในมารดาเพ่ือลูกรัก

053 910 300  



ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
(ผูรับบริการ/ผูติดตอ) 

ตําแหนง สังกัด/
หนวยงาน/บริษัท 

ประเภทของการติดตอ/ 
การมีสวนไดสวนเสีย 

เบอรโทรศัพท E-mail 

พัฒนาการสมวัยพรอม
เรียนรู 

24 นางสาวเตือนใจ  ขุนทอง  สสจ.
นครศรีธรรมราช 

คูมือเยี่ยมบานเพ่ือดูแล
และปองกันภาวะซึมเศรา
ในมารดาเพ่ือลูกรัก
พัฒนาการสมวัยพรอม
เรียนรู 

075 343 409  

25 น.ส.สุพัตรา วิเศษสุวรรณวัต 
น.ส.ภสัมพร  อนวงษา 

 รพสต.ยายชา อ.
สามพราณ จ.
นครปฐม 

7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพ
ดี 

034-321977 
084-8848208 

 

26 นางบุญสม ตันติพิสิทธิ์  รพสต.บาน
ประสงค อ.ทา
ชนะ จ.สุราษฎร
ธาน ี

7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพ
ดี 

093-5817995  

27 นายธนัฐพงษ   กาละนิโย  ศูนยอนามัยท่ี 1 
เชียงใหม 

7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพ
ด ี

085-7097675  

28 นางนภาพร   เหมาะเหม็ง  ศูนยอนามัยท่ี 2 
พิษณุโลก 

7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพ
ด ี

089-6399844  

29 น.ส.นันทิน ี  อุทัยวรรรณ  ศูนยอนามัยท่ี 3 
นครสวรรค 

7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพ
ด ี

085-2698820  

30 นายสุรศักดิ์  ปนบุญมี  ศูนยอนามัยท่ี 4 
สระบุรี 

7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพ
ด ี

086-8019350  



ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
(ผูรับบริการ/ผูติดตอ) 

ตําแหนง สังกัด/
หนวยงาน/บริษัท 

ประเภทของการติดตอ/ 
การมีสวนไดสวนเสีย 

เบอรโทรศัพท E-mail 

31 
 

น.ส.อุทัยวรรณ   โคกตะทอง  ศูนยอนามัยท่ี 5 
ราชบุรี 

7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพ
ด ี

096-9615549  

32 นางสาววรารัตน  เหลาสูง  ศูนยอนามัยท่ี 6 
ชลบุร ี

7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพ
ด ี

093 6514553  

33 นางเพ็ญนิดา   ไชยสายัณห  ศูนยอนามัยท่ี 7 
ขอนแกน 

7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพ
ด ี

089-0293964  

34 น.ส.ภัทราพร   ชูศร  ศูนยอนามัยท่ี 8 
อุดรธาน ี

7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพ
ด ี

087-4278542  

35 น.ส.ปยมาภรณ โลหทวีมงคล  ศูนยอนามัยท่ี 9 
นครราชสีมา 

7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพ
ด ี

085-3084368  

36 นางลักขณา แยมพิวัน  ศูนยอนามัยท่ี 10 
อุบลราชธานี 

7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพ
ด ี

045-251270  

37 นางหทัยรัตน  วีระนรพานิช  ศูนยอนามัยท่ี 11 
นครศรีธรรมราช 

7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพ
ด ี

081-9873054  

 


