
โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่แบบ\|รณาการเชิงรุก คดกรอง และค้นหาภาวะเสี่ยงต้านสุขภาพในประชากรอายุ ๓0 ปีๆนไป เขตเทศบาลโรงพยาบาลคุยบุรี
กิจกรรมที ่๔ จัดบริการตรวจสุขภาพประเมนสภาวะสุขภาพและพฤตกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมทั้งการคัดกรองกลุ่มเส่ียงต่อโรคอวนลงทุง ร่วมกับ อสม.และแกนนำสุขภาพครอบครว

ณ. หมู ่๑,๗,๘ เขตเทศบาลตำบลคุยบุรี

ลำดับ ลื่อ - สคุล ดำแหนํง
toto ธนวาคม ๖๔๖๓ ๖๓ ธันวาคม ๖๔๖๓ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๓

หมายเหตุ
๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ๐๘.๐๐ ~ ๑๖.๓๐ น. ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑ นางสาวสุมาลี คึรืนิล อ.ส.ม. ม.๑ ๙พร1
๒ นางสาวภาริ{ปี ประกอบพร อ.ส.ม. ม.๑
๓ นางสาวนงบุช อินชลิบ อ.ส.ม. ม.๑ นพ!/ พMlf พ^

๔ นางสมใจ ครีนิล อ.ส.ม. ม.๑ 'พ{ nil
๕. นางยุพิน แกัวเจริญ อ.ส.ม. ม.๑ ๆ^ stm 1
๖ นางสาวปราณ ีอินทร์จันทร์ อ.ส.ม. ม.๑ tl<TU ?]nru
๗ นางอนงฅ์ อินทร์จันทร์ อ.ส.ม. ม.๑ ซ ีIfcvj ส ปี&รJ1

๘ นางวันทนา ศรีเรอง อ.ส.ม. ม.๗ {?พา จ่&ทน) cfc-m
๙ นางธญทิพย์ หนน้อย อ.ส.ม. ม.๗ Wviw
๑๐ นางสุราสิน ึศรีเมือง อ.ส.ม. ม.๗
๑๑ นางคุหลาบ สุขเกษม อ.ส.ม. ม.๗ น^)ๆU r-Lw น /าพ

๑๒ นางสุวรรณ ไหลดัน อ.ส.ม. ม.๗ Abjijvi เ^A'(น
๑๓ นางกัลยกร ไหลสัน อ.ส.ม. ม.๗ ร

^สน^ร

๑๔ นางเนาวรตน ้เทิยนนาค อ.ส.ม. ม.๗ ^า J \นา^

๑๔ นางนงศ์บุช พวงเพชร ธ.ส.ม. ม.๘ น น';&น.ไf นง^*ธั

๑๖ นางสาวชนาพร ทองดี อ.ส.ม. ม.๘ ^ท5 รึ(นms
๑๗ นางเมธาวิ ประคับวงษ์ อ.ส.ม. ม.๘ พ*'\i
๑๘ นางธิดิมา จับใจ อ.ส.ม. ม.๘ ใพ! ร?\>A ร5\5A
๑๙ นางสาวชนัญชิดา ขีแก้ว อ.ส.ม. ม.๘ ญรี'Cft <น£งรจท
too นางสาวสมงาม ย้อมคดัาย อ.ส.ม. ม.๘ /3/



โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่แบบ\|รณาการเชิงรุก ลัดกรอง และค้นหาภาวะเสื่ยงด้านสุขภาพในประชากรอาอ ุ๓๐ จขนไป เขตเทศบาลโรงพยาบาลๆยบุร ี

กิจกรรมที ่๖ จัดบริการคดินิกเคลื่อนที่รณรงคํความรู้เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งสำไส้ และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมาย
ณ. หมู ่๑1๗1๘ เขตเทศบาลตำบลอุยบุรี

สำดับ ชื่อ - สคุล ตำแหน่ง
๒๘ ธนวาคม ๒(1๖๓ ๒๙ ธันวาคม ๒<1๖๓ ๓๐ ธันวาคม ๒£๖๓

หมายเหตุ
๐๘.0๐ - ๑๖.๓๐ น. ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ๐๘.๐๐ - ๑๖,๓q น.

๑ นางเยาวลักษณ ์บุญเรืองขาว พยาบาลวัชาขีพช์านาญการ Qj~,1»,'!พ!;) ร/Nr^
๒ นส.เสาวรส เปรมปรีด้ึ นกวัชาการสาธารณสุขปฏิบตการ พทรซี ^น

๓ นส.อจฉรา พิทักษ์ชลทรัพย์ นักวัชาการสาธารณสุขปฎบ้ต๊การ Os' น^

<< นายจึรวัฒน์ บัววัฒนา พนักงานเปล

<เะ นายปวรุดม ์บัววัฒนา พนักงานประจำตก i รรุวา i ม่วริ^



รายชื่อผู้เช้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเข้าหมายในเขตรับผิด'ชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเส่ียงด้านสุขภาพ 

ในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.!,7,8 ตำบลกุยบุรี วันที่...,M..........

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ทอยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.

1 พ^^ ไ0 . น KfOC

1 xw\t ■.าเฬ ์ บ^ \>lk ทA ^•'เ J Tr.Wr/ส

h XX] A \lwfo ใ0 M ร้เ ร «1- ^)ง

k •ธุ^ เ/เ Jlo nyuJ’O

tvvmu 1\iy 2°!- ^ นนาไไพทฝ 'ไ^'ไ

น^ 11 ^•ใ ^•พ^ บา M
พ^ ><5

รน พ.^ ,^)'ไ^

\ ‘ไพ') \4'n Vพไ น/ไ ไไ4 \ นิ'^

ท^ ^wh เ! น รไ-I trt.^r ร^า^

10 xni Cum นแ 5)V rim ไพา ท

11 ไพท^ โน^ q H ส^ พ■(ร^ >0

12 ชทไ 1■น^ เ& \)A t-% ^■^ไพุ ป?;[ij^

10 “la น^^ ร 60 2า>/า ฆ-2 ^ ^ ท้ป !ๆ7
11 า i 1ม่61 \‘\\X น ไน ‘ไ!-น VlflM

\ T



รายชื่อผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และนริการตรวจ pap smear กลุ่มเป๋าหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเลี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.!,7,8 ตำบลกุยบุรี วันที.่..........................

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.

WYmixn TbLH พ ^-nA บf๖ \fdti

พ*). Kh \iพํ่ น ม่1ซ้๘\
ท พ*'. i^\ น'^ พ 1A> ร^ 'A-^ fits
ท 'น•ณ^ a\\a< 1°1 x\ พ- ฝ^
เใ \{.^A ซิ(นเ รเ^ พ.^ น พู

It) พ^ น1 พูร ;

น Wnm น ‘พ■บ'D
ท imu 10 'รแา «\.^r สT์V\^
19 พพ^ เ^ 111 ^ น4
11 พพ 101 %% mi ‘นร^ ฃไ

\i<^\ พู! lib 11 ไ''เ v\ ifชี6่ 1
% พ^™ พ2ู เา- 2พู! ร!•'เ aW 7^1'zVr^0

น ^^)นี่จ่น ^ ท A/ร ^พู ?{ง (พ ูvl
ท \โAh M 7^ 51-'t ^•พู ว บ3ใSJ-
h ^พูพ q พ ร!4 id 5J \ J$sQ

bo ‘๖^ร พู l.'i จพู พูพู
\ A



รายช่ือผ้เ,ข้าร่วมรณรงค์คไ'^!'’ว0ิ'^วิ*51มะ'’วิงบา่กมดลกู ม"'’วิง'’ตานม ม"'■วิงลว^
และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดซ®'บ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนหี่'■'’นน'บูวิณาการ''ซงิ1ก คัดกวิ®ง และค้นหาภาวะ'’สยงด้านสุซภาพ 

ในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.!,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที่ ใ!.!•.^....^..........

ลำดับ ชื่อ - สถุล อายุ
____

เ๗-----

-S3?
(3

ลายมือชื่อ
8.00-12.00 น.

หมายเหตุ

ห %\^ เฮน^า นำ\าา10 .$0 9-bK กุ'•กุ) ™>''ที่) &

เฟc้,l OliCvJ^OQl ท^ 5b ^ ^ % <nlj ป้^ vjov 1 ^
.พ ่-พ)') วิฤด นํปาน .ท 1P)A- ม-กุ
5A เ^น ^ &าปGป กุ/3) กุ!. V 'ค. oJ’เที)่ V ซิ่ว ิที่เ^

พ 51 ริก1ุ กุ\.ร f- qii)? นร^^

น tow, ใา พ) ก’ุH ซ์6)ก3^โโ

- ^ ซ bl m/1 ร'กุ A'lTU^) นา

1ไ.1รั.น^^■.@^ ใ)โ 11ว ักุ'.-ร ีร1ี-นโน (ร)ร'!ป?'โ

?)ๆ ^4;.จ้^^า 'นพV^ ใ)กุ 1ๆ(3 ร\^ ซิ'.YY ^ร''ป-ธ^'ำ
'0 xz,\4^ & พ 10 กุเ.ไ าเาJ

A1 าเ.ซี:.านํช่ื ^A \fi กุ'-! ^ Q7 รนเ
ท าเ4- fife) โ!าฟ่! 4o กุ'''ไ า/า'ยา

ค้ใ) ำ5 ไ^/กุ กุ'-sr
na ‘น^ °K^ ค' ft'. าไ,!^]. ill h/v ส ^ 'H- ทปฟ้ 'ป^'rluf' ป-

AS \.พวัโ โ! น^ ซ์น๚โา

Ab ^ ฟ้.ฬkv^Y ^-0 ท^ ริ^า

โน. YW’fU ‘วัย้0ช้รฟ้ M รเ'V ชินิพ5ิ

โร0.ฐ. ณ’์ โน ใ),วี' iM/m-'J K 'YY I1U7
h°\ Xl.l^ki V)ฟ่'น H 16^1 ซิกุ'? m/iT/d

^‘U'Aoo ■Ai^iAS'u \ol ร ีท*-$0ใ1^



รายชื่อผู้เช้าร่วมรณรงค์ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเลื่ยงด้านสุขภาพ 

ในประชากรอาย ุ30 ปีขึ้นไป หมู่ 1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที่..... .......................

ชื่อ อายุ ทอยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุลำดับ - สกุล
8.00-12^00 น.

m 1U % 130 3น รา พ Q.lpl| * '"VV
นพ ทำ'น, พกเใk\'ท า& 1«0/1 แ,? เท.ลุ่!)^ 0 ^

'.ซิ นา^ 'ฟ้ 'รๆ 130/ไ ฅ-จุซ^ รลุ่ปฟ่ * / ^y^r
VL น^ ช0ี^ M3 เ5. ^-ร ิW-fKVui 0-■กุทาA 000 ก้"|\ก้0

พ ^ m flo พ1\ พ-า. ท ก4ุfl)1 0 ?1ท1^ (พ

m ^ดั^'ส ชินกว ^
ร ึ^ กุข้^ ค^^ 3น

55 พ\ะป ้เท ^ก่ำ 10 •\33 11 พ3 »า.ทชน-เ ช•ทบ่นi //)9^

51 ■ไ^ /i ^.ร ีM.mmi ก้^3/^C5)
ท นร ุง เ^ป ชิ ■1รี)งุ? /1 })''ร ีM ก‘เ!บ่วี ่«-ๆ0นไ ด้^ว

'น-ร. UTlJ {ข้ต พา)ด iiot) 'ท 111 ฆ * ห. ก4เม/ «.ก้รก)/ 1 VA/ ร©^
พ? J บ(นเกภ 'll ชิ]รี, e?■ ^พ/'

$<{ พ A'cWOi'? ม(นเก!ท M พoil รี) ร ีต.ก4น/ O'OvU / เ/?

J\ «าง ilfri สัน1-) 1 if แก้) เ5 ill ^ร ีท.}นทเf 0-ทพr่
พ พ?<1 1รแก้) เร 9< ร ีห. Ocv f 0. DOV f

’ J พ1<1 fats ก้น }ffo bi. 5» ^. fl. (เพา)/ 6-(]0uf

พ ม^ ก้พาด เ} ‘&เ ^ซี- in.noTjf ๙•ท/ขf WDUflJ o ^
VL พน omd'LV. Ij/liinff) เร 55 ^ ร ีfcntob? 0. nojf

4 >' ร K7J f/nr; ก้ฟ้; H f/ 251 <# £• (ท.กพ่ f $■ Ouv f
" *ใ wo .^0){ง เจ<|31แก้1 ฯb 931 ชิ]ซี ท,กน่แr 0-ทก่มr า/■รี^

ifc7C /0</3)เ/ก้) to 1511)31% ท. ท่พf-0. ncn/f Vo- ร/*
(รา0 4พก1 fySbU 3เร ีหเ ]>น/ &0(A)f /airily'

ท พ?^ ^ห^(J ^แก้) พ 11*เ1เ }เ4 to. Hour v nwf
%า^ tfcooaJ

|J
rtovLtiA 1*0 Hi M <?t-noilr e. ก^ม r 4^2/

:ษเ ^.i3- คั^^:7 เจ^?/ก้า 552/เ รี/ซ ี(Pf-oW o-lx/v/' ^JlU
น?ง ร่?^0า 1003)แก้) %5 /4b/2 รี] ซ ีท DquF จ. novl V/

1614) ไจ?แร/' น Kl ชิ/ ซ ีท huvt V- ก 4u(T
พา) 1^0 It, (จ»แร7่ ฯ1 i'Sz ชิ'ซี (แ. ก</ฆ่ร ่0- Obuf *เร4่»เ

น) น ? oov^irir ^ เแร/ พ 5ซี2 )) ซ ี^ กซีมr 0. iiouiT (กเส s/o^F

• น?^ เร^,H ^ ปปๅน. Ity/i ชิ/ซี ท-Ooz/r 0 ท^ก/' 1)^ Vs) วัชิ



; i '

รายซ่ือผ้เช้าร่วมรณรงค์ความฐ้เ’รืองโ'รคิมะเรงบา่กมดลกู มะเ•รง'’คานม มะเรงลาโส 

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิด'ชอ'บ 

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่แบบบูรณาการ'’ชงิ1ก คัดกรองและค้นหาภาวะเส่ียงด้านสขุภาพ
เท. „ _ ^ M _ I •1 .-70 , mir-w I Q« WQ 1«ท£19 เจีในประขากรอายุ 30 ปีขนไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุร ี

ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุรี วันที.่...

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.

พ IfiM $)*>$ ร ีd). noii.r 0. /า<(wf / r^An>---------

พ hlk วกJ ///Ulftv. เอ Ido 3>.ร ีfi. ก Jlifo- ทพJ่ จท^
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^วิง irloj วิ^ รึ'รึ- /ช0้/2 บุร ีต,ก่^บr่ จ-(hvf !เ\จุ'.ร *3\ca
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รายชื่อผ้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้'’รีอ'^วิคมะเรงบา่กมดลกู ม"เรงเควนม มะเรงลาไส 

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเส่ียงด้านสุขภาพ 

ในประขากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.!,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที่... iy.'.JLM.........

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ทอยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.
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รายซื่อผู้เข้าร่วมรณรงค์ความฺรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเข้งาก คัดกรอง และค้นหาภาวะเลี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประขากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที่.............................

ลำดับ ซื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
3<00-12.00 น.
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รายช่ือผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และคนหาภาวะเล่ืยงดานสุขภาพ 

ในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.!,7,8 ตำบลกุยบุรี วันที.่..ไ^...}.:.^....kl.......

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.
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รายชื่อผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดขกิ มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุชภาพเคลื่อนน่ีแบบบูรณาการเข้ง1ก คัดภรอง และค้นหาภาวะเสองดานภ,ชภาพ 

ในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.!,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันนี่......ไ^...:.:!:..—........

ลายมือชื่อ
ที่อย่ชื่อ - หมายเหตลำดับ 8.00-12.00 น.
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รายชื่อผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประขากรอาย ุ30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที่.............................

ลำดับ ชื่อ - สถุล อายุ ทอยู่
ลายมือซื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.
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รายชื่อผู้เช้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลกู มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเขิงโก คัดกรอง และค้นหาภาวะเส่ียงด้านสุขภาพ 

ในประขากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที.่... ........................

ลำดับ ชื่อ - สถุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

8.00-12.00น.
หมายเหตุ
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รายขื่อผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูท:!มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดขอบ 
โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่แบบบูรณาการเขิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเลี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุรี วันที ่ไริ..!'.L.k;!.........

1 •.1
*■

ชื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุลาดบ 8.00-12.00 น.
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รายขื่อผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู่ 1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที.่............................

ขื่อ - สกุล อายุ ทอยู่
ลายมือขื่อ

หมายเหตุลาดบ 8.00-12.00 น.

ไ)^^h เ,'น^ส^9 จ-! ใร5 ‘ริริ- 1ริพ »• >

\ท y ริ55 %ร ิจ'-พ * 0พิ0?(พ
ฬJ ^ ^เข ้^ป H

J—-^.--------------------

\%ฯ ไ3รี-รุ. ริ\.ร ิ ^ริรุ'ฟ้ ■]mm
น4 พรำ ft iw:\ llii y ■ริ H ริ] vJijr ^ ลน?ค

เริริ ริ!-ร ิ ป-^รุ^

m4r^oo รเ^โ^ ว้า 1?ท ะน-ร ิท-อุ^^ (J

ไ^ 'นารรัแ\^ น^ J?3 ^ชิ/! ริ $/) M /ซี"1''/"

พ^0กี่ำ ด‘ันรั &b น5/! 51.ร ิ . ป-

m ■นา■าสำช^า \mท^^ 6°l ห/! รร.ร ิ 51.(เพii

เ^ <60 ส-ริ ๅ

‘นาท^ำน (พ%พพ ท ริริเ าาร ิจ'. อุนใji* ำริ/ริ

รุน๗ร-. ^ใ รุ ร4ิ . ริ^ รไร ิ^ร0ิ

'แา9(ไ'5บน 0 ร่^«i รี3 }โ5 X-ร ิ ป.จิ(ริเำ 7:น^

vis ((านุ]^นา nx> ศ้')พ ริเวั/! มร ิต.^รุ{ที่' X /')) ri'McJ.

รุทารรุ*ฟ่ farUv ริริ ริน 'ร-ร ิ แ.สุ!ไา^ - ^--7-.

น “แาค ูข้รh่น น/พ^ เฐ^ รุนฮ ส'ร ิ ค.(เนไเที่

พ
■ ------------ ■

รุเไา0โ!สรุเรุป 'น!'โ รAิVI ^ร ิ•รุ-^/ lL^
ท0 นา^บู.(น^9 % 'ไรริ/1 %? ลุงบุ^

‘นรุป■นาใ!^0'ไ ซ็เรftTnA เไ)! ^ร ิป-รุ^ท่ี

พ^ \CL'^\& ' น ใริ5/า ร ิร ิซ mt 1 m 6)
พ รุเ.ร^■รุปร ุ^ใวั•พาใ 43 lei ริ-ไ ^ ^ป้ที่ ริ

พน4า รุนะพ ไรุริ /จ รุ'ลุง•บi
\ท าเ,เ5ไ ริร ิA a-? 5ใ-ลุ0บุำ
m พร(ซิ^ ใ ร)!\ %%ท ริ/-1 ไบพริเ^ --------------
FOi •นฬฒ้4ท ํข้^ เรุ 'นริ 51-ร ิกุ-^นโ1 7-1 <^ >J 1/ 3^ ๕* ?
19? น^ 50ว้ Sf'ร ิท-ลุ)^ที่ f> a/f&ij)

\% รุเใาคู่เน์เ พ^ำ เำ2 รึ'!0/7 ร ิr(.0iry^ i 'j£n



รายช่ือผ้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้!’รีอ^วคิมะเรง‘'-1ากมดลกู มะเรงเควมม มะเรงลวไส 

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิด'ชอ'บ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนหี่แนน1บูวิณากาวิ!'ชิง1ก คัดกรอง และค้นหาภาวะเสียงด้วนสุขภาพ 

ในประขากรอายุ30จขึ้นไปหมู ่1,7,8เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุรี วันที.่....โ^!'.?.•..^............

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

8.00-12.00 น.
หมายเหตุ

m msa^YK) ^ข้ เา น)1ใ ร ิป^^

ใ^ ใา■เ/ร ต-SD'jt ^า/.4 ๗)^/
1



รายช่ือผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคม"^บ่''1กมดลกู มะเรงเต้านม มะเรงลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเขิงโก คัดกรอง และค้นหาภาวะเสี่ยงด้านสุขกกพ 

ในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู่ 1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุร ี

ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุรี วันที่. ^

1

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

8.00-12.00 น.
หมายเหตุ
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รายช่ือผ้เ,ซ้ๆร่วมรณรงค์ความรู้เรี่ร^รคมะเรงบา่กมดลกู ม"tรงเตานม มะเรงลาไส 

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิด'ชอ'บ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนชื่แ'บ'บ\]รพาอาวิ'’ชิง!อ คัดกรอง และคนหาภาวะเลื่องดานสุขภาพ 

ในประขากรอาย ุ30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.!,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที.่...............................

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ทอยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.
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รายชื่อผู้เช้าร่วมรณรงค์ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเลี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที่.....^........................

ชื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุลาด่บ
8.00-12.00 น.
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รายช่ือผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเลี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประขากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที.่............................

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่
สายมือชื่อ

หมายเหยุ
8.00-12.00 น.
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รายชื่อผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดซอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประขากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.!,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที.่.. ..........................

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.
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รายชื่อผ้เข้าร่วมรณรงค์ความ!เ-รือ^,5คมะเรงบา่กมดลกู มะ|■รงเตานม มะเรงลาไส 

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิด‘ชอน 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แนนนูรณาการ'‘ชงิ1ก คัดควิอง และคนหาภาจ"''สยีงดานชภาพ 

ในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุรี วันที่.............................

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.
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รายชื่อผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดขอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่แบบบูรณาการเขิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเสี่ยงต้านสุขภาพ 

ในประขากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที่.....^...!'.!!:...1?.ริ,..........

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ , ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.
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พร1(ปชื ่ วบุ^ เป วัไ/^ ^) p.N^

เ35-ชื่{'นปนื bl 3ข> ฟ1ิ Aw (ทjJๆ cl\^-

พ Vo&v, \tAด้ปาร H
Vh ำ-fl. พำ'\ \fo) ร?‘1/ น l ไ!-'1

.ป
1 า

ฟ0้น 'koiw เ^ bริ!; 3J ( ^ -^แป็1 ■> พ0 พ
ท1 วด่ป^ ^«^-- pr? PjO 3ริ^ 53า N- * PntC]TiJ

lWi‘„iIoos ^'-/วั เา

ท!) ส้คัช้ <พ3 ท4 5เ| M-^J-ljT x คัพ f
ทแ ^ใว ข้^-ปฟ้^ 54า สำ ชุบ^
พ ^ก4ุ^'^ >54า 3 ลุเ) rf^
1% ร, 'oV ริร0ิ/โ 5\A ‘ร\.พ^

‘พโ)พ!คัป ^ 315 >3ำ ท ำ,กYุ ^ท่าน

ท')' ‘{(งพทา) 1 (รำแค์ำ 53^ ^ริ!า Y
m พv <า0น IA วเริ (ชิ?เริ^

1 1



รา?
ๅยช่ือผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดขกิ มะเร็งเตา้นม มะเร็งลำโส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเ,ฃตร‘ับผิค'ชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แม'บ,อูรณาการ^ง1ก คัคกรอง และค้นหาภาวะเลํองด้านสขุภาพ 

ในประชากรอาย ุ30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.!,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที่.....?’.?..!;?.....^..........

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ทอยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.
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รายชื่อผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดขอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประขากรอาย ุ30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที.่.. ............................

o «/ ชื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุลาดบ
8.00-12.00 น.
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รายช่ือผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนหี่แบบบูวิณาการเชงิ1ก คัดกรอง และคนหาภาวะเลื่ยงดานสุขภาพ 

ในประชากรอาย ุ30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุรี วันที่....^....).;.!'....^...........

ลำดับ ชื่อ - ฝีกุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.
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รายชื่อผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู่ 1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที่....^.?..............

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.
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รายช่ือผู้เข้าร่วมรณรงค์ควๅมรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประชากรอาย ุ30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุรี วันท่ี...M....ใ;........

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.
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รายช่ือผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเลี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประชากรอาย ุ30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี

ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุรี วันที.่..M... .................

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ทอยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.
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รายชื่อผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณม.1,7,8ตำบลกุยบุรีวันที ่.^...!'.f1.■...'ร?1...........

ลำดับ ชื่อ - สถุล อายุ ที่ฝิยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.
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รายชื่อผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเปัาหมายในเขตรับผิดขอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประขากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที่............................

ลำดับ ชื่อ - สถุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.

An สิ น M5 ^-1 ด. คพี่ . fT
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รายช่ือผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที.่...........................

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ jgi 1 ลายมือชื่อ
หมายเหตุriB ย

‘บ 8.00-12.00 น.
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รายซื่อผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประขากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที.่............................

ลำดับ ซื่อ - สกุล

 (T
อายุ ที่อย่

J
ลายมือซื่อ

หมายเหตุ,a&mm น.
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รายช่ีอผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิด‘ชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบ'บูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเลี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประชากรอาย ุ30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที่... ..........................

V

ลำดับ ชึ่อ - สถุล อายุ ที่อยู่ ลายมือซื่อ
8.00-12.00 น.

หมายเหตุ

หพ นสง่ ท mf\\ t\A จา. กโ/นา
■โต'?m'นาฆ จ้าวัสโหเ‘น 5เ 31o ม, 1 V,

ไเ,ส์, วา๙«1า จ&ไา99^/ 35 m/พ ฐ!, 1 Ctjfmi จา^ น. 1 ทา^

'โตง'บพช%ป ี 'rmlii,?) ด สรึ/! §J,1 ต. ใ!ซ์ปรื่ - ปฺ/ำ) A
-า§10ารลี ่พเๆส ท 51รึ/1 9d, 1 ธ!.นพเโ พพ^

nvb y>,i. พทวร่รโน โ'ฟ้^ริ 4๐ 45^ ชิ!. 1 91, กพขึ1้ ช้นนวรย ้cvi
ช้ำA โเาฟ้ทฟิรื่เซ ื ^ปีซีป็ 577/4 ม.1 m1 Afatrl
m นา^พุโนา ร1ิพ^ so ท%fk นเ,! ท ■น'าำ ,d■พ้า
'ip เ 'นภพุ^^ ^นาเโ)1 น^ S^/b 1 VI, เโ . Osij (yi ๆ

An ถ v\ .พ'ฬ์พเ WM พโโ\ bia/a น. ไ ำ, Tpyi 'ชิ^พส
An พจ ช้ณำา ^วJ ^6 ต 5 5 t -Jj. ไ &1. [ทฌซ ี' ‘^ฟ่ร^า
ช้พ 1M1) ©ธต พิ^ ๆริซ■ชันน^า 7° 4^7/^ พ-1 ฟิ. พบ7 6o <ข ิารทน/พุ&สุ/โ ำโพ /

v ยปน-าบ พธชิๅเนตร- M 4ริ2/4ส. ^ ต. กพร1ิ ,rjrt>i7Tx4 พุท ทิ 5<ทเ,น ๑■ธ
^^)'ทร าาช ิ , 41 m/|5 พ.1 พปร้เ
' \.vน^ำพ ุ^เำ^าถ พพ A3 ^ ำ ท.'พ^

ป'โ\า^ 'iปช้ A?) น 1 ำ 1 พุราเพ
'นา‘ป\\^ำ'Aาโ ASgls M-l Vi 1 ^พ พค ิ<n
ป(า, 6ๆ mk^A -i ท/พุ/A

ma v\^ .น^ค พ^ ฬ' M ำท'ำ\\เสิ่ , ดาา/ทา
ท^ ^I^iโร\ พ)d\r)j)o Abs/ao ^.'า พุ^/.

MT\^'^โป1V\9J \^ท\) Ab AssIa Mn า
I\n ซ็)/^ ชิ 50 n-TjWlj ร ้^ -

to พโ!'ปำา1 51 7)fT ส้ช6ิ A ท,'ำรเ'& H-unyn -
ำซิำ^ ท๖ๅ AQ AA°l/l^^.1 M- /าก1 Hr

Qfto 'ปปีาาำทา f\ท\'^\' A^liO^I ทรพไา ซิาช้^ฬan ทนงิาๆช ุ าำ ' ำโ Aiici เ าจ ^-า ‘ๆpv^ ^ชิ'? ว!TVktfV
An พา‘น^Vw ำไ: ชiิ •''ห/.ร 1 พุ.ำร้ ฬ พAcAm 'เ-T(โ1)าต าเโ ^ รใ พ(°[ ท. \ M ^โพ 4ห t'vf ^

'วัาrก พไ^า- 1 ำ8A *า WA



รายขี่อผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประขากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.!,7,8 ตำบลกุยบุรี วันที่.............................

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ทอยู่
a

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ

8.00-12.00 น.

น<v\<b^'ค \พ^^ ใ^/,ำ \
Au พ^ๆ^^ ทน^^, แจ ำ,โา™ ราส’ั'ทา
An mf\M ำเ\ ภ'*ท'ท

ก iqt VI
เ^ 6ำ ๆาร ิ^ o พ^ V
500 นาป?'เ01รื่เชิ^ tub 311 ม.1 61. ทปบ^ ijdilfftirf
roi นไ4ทๆส เ1ชิ 322 21. 1 ^. ปซิบ่รื่ ^!JrP--------1-------- -------------- า 1 7



รายช่ือผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประชากรอาย ุ30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี

ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุรี วันที.่.. iLLfl.-.i?........

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่
ลายมือช่ือ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.

$01 โพรุ้^ b°l 0ำ
$00) น, เ! ku Ji. ว รำจีน

เ 1 น1 ^ # - mi ดี'นุ
พ ^น t พ V3 5.].7 7
m 'พนโ^ \Aส้า\ร5 เไ W1 ^f นุ'โำไ^

mil น' \ทท ม .3 ค์นนุ̂ ‘พ rS
โเปีร'นพ fffm ii,รุ 2นนุนวm 'นไท\{พท^ น ^ นโ ^.wwt บ^เซ็^ «

VIO พ^^ ^•น\ . น โพ ^■๒นุ! นุน ุนtุ/m ฟ้^ไ] ไแาทสัน 6Lใ >13 7 นุ'' ส่เพนรทน
m 1ๅ5 ■ft 1า นุ นน ุT
513 เาสั. นๆไ๔ft _ St น ุ1,' 7

!เย้^จ VV
01/h t' นุ'' ว- <\. C\^i ¥

\ V

r ■'•1



รายช่ือผู้เช้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูท มะเร็งเต้านม มะเร็งล0าไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบ'บูรณาการเชิงรุก คัดกร0ง และค้นหาภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประขากรอาย3ุ0ปีขึ้นไปหมู ่1,7,8เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุร ีวันที.่............................

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.

m ‘น.4,ส»า ซี'น ^^61 % I'lb/1 รแ i พ๙า
33\รทน V) mib ^ t1-^

^ใ') พดี?ได้,A •■ซ้^ ใ)ๆ 3%/1 รา V - firfCA
©โร, ‘ไน jUi พ 11เ/ใ) ม.โ 1ชิ/\

rjm?j bo ^1-1 ^•พ ชิ

^ \ไยา,'ไ ^ เใ ^ ม-โ ^ - ^าเi พ

MAu'y นนน^^า ^ท/า ^J1 ป.^
~ส^

611 ยไ^,โ:Virโ h&ii 1 (เ®1 ร-โ กุ'^ จ^าm โเโไโไาi ไ ^ 51.โ ^-แ^ ‘H) [ปา'ว
โเไหๅไไ! แ IU นโ H.(|\ii|l /?า jorrfrv/

5พ โไ.สี. โเพ0น. M ท in รา M. ()\1ชิ ห ilCW)ix
m าเ)าโพ^). น m รา เพ พ^ 1;

ทา 1ะ!โโ1‘นาไ^า7^ ไพิไ?'ชิ ร1ึ3 รา ป-^ ‘ข้ชิไไ^‘ษ4\
tin 'ไส0ุไ0!พพาส bo ^า/า รา

ชิ

พ “Kiuitrs ช ิ าส til S^V1 รา «า - โ)
พ^พา3ช ิ ชิ^«1ชOิJ ทพ ร.า รา-ธโโชิ

า เ

?



รายชึ่อผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ 

และบริการดรวอ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขดรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่แบบ'ลูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเส่ียงด้านสุขภาพ 

ในประชากรอายู 30 ปีขึ้นไป หม ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ไ"**’ r 30 ธ'^.ณ ม.!,7,8 ตำบลกุยบุรี วันท.... ..........................

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12^00 น.

รพิ^ซิ- ซ3ิ 15ซิ/\ V,.1 ^ &j5"
■ห,^ข้ ^.

92)1 (เพ^'วั^

m น'\mwv\. ๏ซิน
Mix ^ณ'1^V\จ A1 ^ใ. ^.'ไ v\ rWr เพr\ ^?แทf

YTกโก^ b8 ^.'\ M ,า\ร้4^ ’''ท'เทค^
^^าเา4ฟ้^ 'ท . V6M ^.'' ำ^ฒ ฯ:)!บ-^ fh

m ^'ไา(ท,^'YH VI \ ^ พ / พ!ป'a/

IK^ต็''พท!JM\h ^. โฒ /๙^
m ชิเ^,^'a . Ji ใ bY Mm
m พ่^ พ £0 ^ ^-! ชิเ^!)^ V /^ts ร;..,

^m^A M' b0'2 41,1 >--------
^/-// ^'/ท

£ao ^rw\) b& HVi 1 ^i\l วันร/?!ะ:Je'
&A1 x\A\^\\X ^h ^ พ T o ะ> > ±^ ร"' l

ร



รายชื่อผู้เช้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเด้านม มะเร็งลำไส ้

แคะนริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และด้นหาภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประชากรอายุ 30 ปืขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุรี วันที่.....^.....!'^.....!ช์.........

- <

ลำดับ อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุJCJ - ดทส

8.00-12.00 น.
{พi\ ^ไ 43เ %\ 51. c(บAj

''พ mef 1300 ร)- V ^พ
พ^ ^ ^0 11 <1.^/1 *J^£V)

£44 าเน.* ^uf 1M A-1 ฟ้นVา^ๆ

644 b v>n\ till เ^ 9J ? กิ) ซีพ^พ
04เ9 'mm yt เ^ฦ พ & lOiii yfein-i นJิ-J บ

ไ3 ft พ9/1 ฆ•ไ ม ^พฟ้^ /ร¥2^ IM,

5 เท" เ,) A, ไ ส.^? <=^—^ ^7

OMh ‘ซ์ไ)T 41 «1. T'A??
‘’พ น 141 \ๅ ^า)!

นื\^\\f พ 101 I'•ฟ้ 4พฟ่1ฟ้
bS^Vsii i)'i! 101 a 3‘1 //2บ0 พ

‘พริร 50 V&I/2 ส-1 พส่^ ^นทๆ') M-J

m าป็ไ)(ฟ้อ พ sn 41 4แ//1 5I-! ห ฟ้ง

m&vw) ฟ้^น^ sa Mi) /4 5i-1 (ไ^y ^^^ย้-vfir

12 ^ๆ/ใ 31-1 ’’■เพ rfoM เ/ริา
5 if4 พเชิฟ้ ta 50V2 %\ vrpsj'irf

พ 0พ^ 50 504/2 %■' ช1ิ. ^ไเร์ jj นิ^ Y ^
พพ V3 K/l มา ^. ร Mi /ๆ^
°1เไ4•ผพิ 0ชิ \0>/L ม. ®-m\i
นไไ พบ ข้4นฟ้ .พ ส่า fc
พ^ท AW. )\\ 'รา
ฬ ฟ้ฟ้ VH 511 ไเ-1 ■+■-&/ nftjT

hvm ^ 4\
°นถ^ ช0ิ bll/1 ส ่1 ซ1ิ -C|Cjc^ Mjflก^ A

00V นิที!ร1ิ^7 ff 5\2/A §4.1 ■ท kip'/] 3 path 1
Wl

'นิรร) ชิ น 510/5 XA ^ ^(รสร10cW

'ไเา^ฬ.!) ไชิปป9.ท้8 01 ร! v/fc 3/./ jW ^ า/ปิ̂

ชbิ\ ^ซ^น 1 ไย 513/£ a 1 ^ -f^ «< ^7) I/- ' พ



รายชื่อผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ 

แสะบริการดรวจ pap smear กลุ่มเปัาหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบ'ลูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.!,7,8 ตำบลกุยบุรี วันที.่...^บ..']!...}!...........

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.

5เ£ ท &จฺ- ส ์A ข็า.ชิ^ r 06ๆ

'\เฬต็'น'\\น MMuvl 2เ6 ^ ^ ^ ป'^Olji บบ
m bf\ บรุ^r

พ\wfM AotiiodJ ^ภ ฟิป Moil* >๙
น^ 1นาไ^!^ ^ จา - ร^'^บท>
.5เน น\'๒jW บ1 ท พต ิUA ซ็\< ใ^^ ?รฺ=2ะท!<)\’'พ
%ว' \m 4 1? V) G&1 c«-! ^.j)y $0ท(รน

\เ\$ ชินfisjv 2)fe เ^ n.^f1
^น^ นา/! ใ า1-8\ท^

m ‘นง^ ^ 1° ^พ/เ^.\ /พ----
น^!ฟ้ถเนน ใ- ฬริ-/ใ ?น «- * พ

'พ-านน %'^s น ?)1ซ ี 5เ.ใ *1. YY
5VI tYi ■ข้ฟ ิ'^-- ร to &เ2> ส.1 (jb'Y

นา^1:^ fc7 505 สื).1 ก^ฃร์ ฐรี่ร
^วิว'li 'น,ส''.‘ธร^แติา &5 505 ?1,า (ท. ป!บ^ ทพา^พา
ท*? นส ส์ไ!จ ^ขณ ์jitu 31.1 £1. กะทบรี่ เจ

•เ 'นฬ.\mi 1^L hi? ^.1 ต!ทพ ) , ------------
0% 'HOj'tfen

^จรโเวรณ ์"สั๋[ไถค พ G2? 3J. 1 0ใ. โาฟ้ปรี่ Ai'^n ธ!

‘นา41ป iwTrจึซๅ เพีถจr %ๅ พ2/^ 31,1 $1! ไน
^A. $นบ\า ริท?Imi.tfaiiJ'j' 4เ ^ช้/) 31.า ต. พไ ส'ฟ้บน์ฉเ 1
นาไ; เาเฒ ไข บพ ฬ')'น' /P ร1'1ส-ปไ]บร iMllfd

ซิพา 'fdAmd-na JL b'H /ใ ไเ . 1 ๓. กไทเร: C5(A พา
K1 %ฮทวนf างสั!พทฟ้̂ fe0 2-^141.า (3ใ. า1ไ|บร ้1 ชิา<า ส! r
fill ^A. ธารึ-ร้พ น<จ เๆ /เา ม.1 m! ก!บร 0า1พ
5V3 ‘น.^. Sifjf Lb ZM 31.1 f). รใไnJรี่
m %าง•ท้เffM โพราซิ!ทถ เซิ 2ช้ใ7 3บ.1 01.โ1ไรี่]ร พรี่!

'๒?]รพปติ าโฑดถซใส ^3 31.า (ท ก!ปรี่
------------J~' '------------

รเ
นางไทพy ดลง^ง! n 2-?£ งึ!.1 ส. ปพ .4ชาพ

ซิ^ 'พขพไเ V ใ)a> 3sจา 4พ พ! ทน?)^,,สิ^ijพ



รายชื่อผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี 
ณ ม.1,7,8 ตำบลกุยบุรี วันที่. น id

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
8.00-12.00 น.

น^พา ส,ิ^ iK/1 ส่า ข. พ/ๆ •

life า- นางเก^ พบสำ 5ๆ 'เช0ิ! ท.1 «\. 'ก'บบโ เก^ก์
^างว๙?!ร' ^ย ■นา เพ go fเช ้โเ-า ถ.'ก-ชบ1ว1ั ^71>ร ท!'dJ

ก4เ สา?li'แพ M M ^.] โบ ทบพ. พน(พ
นา-ข©าแพ เ^ $จ°\ ชิ!.เ ต.'[■ไชปi พ
'พน‘โนา!7 นาบ'ทว่ีสๆ^ bib 3)•1 ท. feri7 วง^น}เรา'รๅ
พงแ•ตงพน ซ์ รีรึ ชิวา ท.โ ต. ก?เบ^ า พ พ J!uumas^i
นา ข!‘จ«ร แพ๙(■ส7ส็ ด ดา ท.1 ต.111ช่บ^ า> 0 1//'v^,c^
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ดา พ-งยีนาIfiราน 'รอซิจิา'ม ๙/3 ท. d ต. นาด‘'ทา)J r®o- เพ้^น'

%,'ส,.พนา (ทํแแน็พรฤธ ^4 31?/) 31-1 ส.ก!)ๆน่ลิ่ ’ พพ'พ
%^ ธตันพ็นริเรารกส 314/1 วิ!. 1 ต. พบ^ ik สน'า

m ‘พางสนทร่ี น,ส่านณพ, เา 1จ0 ร).1 61 ต^ 1 น’ทธื^
บางโ๙!เสา m ■bo ดา ■โ1.1 ต. พ)ชวี่ เทา
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ด1? นา^วัสร-©! นมวิพนา พา- ท.ว ิต. พพ ซิชิ^5\
%างliftYม ส สน‘ทา 1)1๗ ช1ี bof 'ม. 1 ต - ทชบร์1, dnfzi
โถ?]พ i พๆทกต tob ม.1 ต.พ)บ^ HfJ

ดb โถงชิพง'ธ ก'ว ิlit'ซิท‘รโ}ส 1 1° "boo 1 (ก. กตัu้: ราน)งบ
โนฝ็'. ฒพว:รโน คว!โพธ-ทส 4ส ^น/l สัเ. 1 ^ - ๆพว m-K)0Q^

ด% ไ!).ส', ว้ซี!ซ้ชัเ ศ็วิพะสวาซ ิก!วิ ๙1 300 51. 1 ป็า1 พบร,ึ ^ขทร®'
ด^ ๆ)เ.(รC เโเพ 1กแพ 5ร 3^/| วิ!. ช ิต.พาพ-.‘ทา1) ©าซ็าช 3W ,/เ
boo นางพน้ฒ ตั้งพน'ทธง M 30b/l วิา. 1 'ต. โ!ชบร รึตนพพ

โดนเสาว'สท สา(เพพนท'พ ม. 1 รา, กพร เ1■งา10ต
น.ส. ทจุนณา ตั้งพนทชิง ริ4 พนา ร!.1 ท. พบ^ /าจุโทนา
นาง สงต็ซ'วิ ำทไร้Vเ . ร^ วิ!.1 ชิา. พบร ขิง พบว
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รายชื่อผู้เข้าร่วมรณรงค์ความรู้เรองโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชลบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และด้นหาภาวะเสื่ยงด้านสุขภาพ 

ในประชากรอาย ุ30 ปืขึ้นไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
ณ ม.!,7,8 ตำบลกุยบุรี วันที่....?™.!'..L.i?...........

ลำดับ อายุ ที่อยู่
ลายมือชื่อ

หมายเหตุนย - ๓นุถ
8.00-12.00 น.

bo2> เ^ร ร0 VOl 'ท-า เไ . QVi\i 1^)๕พพ/'
ban พ^ A3 2รีๆ S1A ข้า < &

bob' %\\\ i\^ ^ ^ 51 ท‘ไ
น^^า A3 to ไ จี.ไ .

bob 5(. ส M 'น พ>•^ 'ว"^-/
eOSilA ธ\6 !01 น '4 on-f^cA^

t^Ar)
เท liSVi'พนาโ 'รง'ชศร 43 ศอรี 41, ชื ต. tltruj บนจร *J»กfศ?)«าพ

m าง 42 ^ AM พ. IUijV 1 hO?lAV (h>
เ0ๆ าเา?) roiuw ฟ ่า 10/1 1านฺ)พ (IP hr*)

พas^ihs สัพวf่oร ศเ/เ M •^ไเ^
พ3|า ฟั'ค4 .ill รึ!A ๒')) ร, 'เห Ax^Tplf1&J

MO ''น!ขสเJ ทบุรี)ท้(9น รี? ไ, f-ฬ fix ท 7' จา9 fit /

<1ฟ0้-^น^ 'ปnีfioftyl ศ รึเ X /AS&vcn Ur)^^!น
bn %ฅ์.|พ Thi] ร')J /ฅ์■บุ'พ รี^/ %% ^-tW ;>'ฐ*!0?^0

ไส y'M f3/t; v-m Wo
M3 %าง ีดึรน pfr ทาโดร*ร! เำ ศเ 41 , 1 ฅ.บุซนงิ
เ!a นา'๖ แ^<3ท ^7ใทร' ท0 บุ/.^ (P- * เ^ว ก
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bn Vs> พ ทรเ 30 ซิรี รี, ช้า. * 75ร ีnAlf
เท ชิท‘พบ 54 3เ?- ฃึใ . 5?JU^ , )Y(o) เ^
Ml 9'■ก:1^, 51 106 5H H- •> น5
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วายช่ีอผูเข้าร่วมรณรงคความรูเรื่องโรคมะเรืงปากมหลูก มะเรืงเด้านม มะเรงลำไล ้

และบริการตรวจ pap smear กลุ่มเปัาหมายในเขตรินมิคชอบ 

โครงการตรวจสุขภาพเคลี่อนที่แไทryรณาการเซิงรุก ลัคกรอง และด้นหาภาวะเลี่ยงด้านสุขภาพ 

ในประชากรอายุ 30 ปีขนไป หมู ่1,7,8 เขตเทศบาลตำบลทุยบุรี
ณ ม.!,?,8 ตำบลทุยบุร ีวันที.่..lillAl___

ลำตบ ชี่อ - ลทุล อายุ
ลายมีอชี่อ

หมายเหสุ
8.00-12.00 น.

b2q lbq-/l ห.^1 < ‘แ3&
‘’UiW'cn 1^03เ^ $0 ส-i เา-^ < 4uvri

แ5 ไเย ้ช ิjfi) to ^/% ท.^

()%0 «1AtJiJlW ^ฅ์ร' รา Hb 54. t 51. ^ rt>J

bV พ^' % I'H รี
ไชินรว’ ■.■1เข์ &5 ^ ร'.5 ห^

พloosiufi เว้ tfl/l ^ <พ^
า ไ 1
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รูปกิจกรรม ๔
จัดบรํการตรวจสุขภาพประเมินสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเลี่ยงต่อสุขภาพ รวมทั้งการคัดกรองกลุ่มเส่ียงต่อโรคอวนลงพง ร่วมกับ อสม.และแกนนำสุขภาพครอบครัว

วันที ่๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๓

น

$

:7s" ft I /•



V

รูปกิจกรรม ๖
จัดบรืการคลินิกเคลื่อนที่รณรงค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเด้านม มะเร็งลำไส้ และบริการตรวจ pap smear กลุ่มฟ้าหมาย

วันที ่๒๘ - ๓๐ ธันวาคม ๒£๖๓

* a
m


