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ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน 
เรื่อง  ก าหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562 (ฉบับท่ี 3) 

--------------------------------------- 

  ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบ
ความรู้ ครั ้งที่ 1/2562  ไปเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ซึ่งคณะอนุกรรมการสอบเพื่อด าเนินการ 
จัดสอบความรู้ ได้ด าเนินการจัดสอบความรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการสอบ
ความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561 และ
ค าสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่ 78/๒๕๖2 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบ
ความรู้ ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 คณะอนุกรรมการสอบเพื่อด าเนินการจัดสอบความรู้  จึงให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้  

  ข้อ ๑  สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนที่แจ้งความประสงค์ไว้ว่าขอเข้าสอบในครั้งที่ 
2/2562 ตามที ่สภาการสารธารณสุขชุมชนจัดสอบขึ ้นใหม่ โดยไม่ขอรับเงินค่าสมัครสอบคืน แต่ให้
ด าเนินการส่งเอกสารการสมัครสอบความรู้ โดยปฏิบัติตามก าหนดการสอบ วิธีการสอบ วัน เวลา และสถานที่
สอบ ตามประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื ่อง ก าหนดการสอบความรู ้ผู ้ขอขึ ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 
โดยไม่ต้องช าระเงินค่าสมัครสอบความรู้อีก 

 ข้อ ๒  สมาชิกตามข้อ ๑ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบ ครั้งที่ 2/2562 ตามรายชื่อ
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ด าเนินการตามข้อ 1 สภาการสาธารณสุขชุมชนขอสงวนสิทธิที ่จะ 
ไม่อนุญาตให้สมาชิกผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายนี้ใช้สิทธิในการสอบครั้งถัดไปหรือเรียกขอรับเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 ข้อ 3  การกระท าใด ๆ ของสมาชิกผู้เข้าสอบที่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและมีเจตนาที่
จะท าให้สภาการสาธารณสุขชุมชนเสียหาย สภาการสาธารณสุขชุมชนถือว่าสมาชิกผู้เข้าสอบนั้นมีเจตนาที่จะ
กระท าผิดกฎหมาย และอาจถูกด าเนินคดีแพ่งและอาญาได้ (ถ้ามี)   

  ประกาศ  ณ  วันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

 
 
      (ศาสตราจารย์ สถิรกร  พงศ์พานิช) 
                                ประธานอนุกรรมการสอบเพื่อด าเนินการจัดสอบความรู้  
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(เอกสารแนบท้าย) 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ ครั้งท่ี 2/2562 

เรื่อง  ก าหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่  4  ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
1.  นางปาริชาติ  ละมุนตรี 
2.  นางสาวอารีย์  ร้องจิก 
3.  นางสาวกนกวรรณ  ดอนเหนือ 
4.  นางสาวภิญญา  แสงรัตนทองค า 
5.  นายพิเชษฐ์  เปรมทอง 
6.  นางสาววรินทร์  ทัศมากร 
7.  นางสาวศุภาวรรณ  สามัญ 
8.  นางสาวนภาพร  เจริญพันธ์ 
9.  นายนัฐพล  กิติมศักดิ์ 
10.  นายสุวินัย  ทั่งนาค 
11.  นางสาวทรัพย์ศิริ  อักษร 
12.  นางสาวมณีวรรณ  รสพล 
13.  นางสาวพิกุล  อุทัย 
14.  นางสาวมณฑา  สีเงิน 
15.  นางสาวปนิดา  สันตะพลี 
16.  นางสาวปิยวรรณ  บางแสง 
17.  นายสงกรานต์  ตรีโอสถ 
18.  นางสาวอมรรัตน์  คงขวัญ 
19.  นายนราวิชญ์  บุญเทียน 
20.  นางทิพย์สุดา  สืบสุนทร 
21.  นางสาวกนกพร  ศรีรักษา 
22.  นางสาวกรรณิกา  อยู่ถาวร 
23.  นางสาวจุฑารัตน์  นาคดี 
24.  นางสาวผกามาศ  แซ่ตัน 
25.  นางสาวนฤมล  ประทุมสูตร 
26.  นางสาวอินทิรา  จินาการ 
27.  นางสาวดารารัตน์  ภูฆัง 
28.  นางสุรีรัตน์  จินดา 
29.  นางณัฐกฤตา  นิ่มประสารทรัพย์ 
30.  นางสาวประทุมวรรณ  เชื้อวงค์พรม 
31.  นางสาวสุภาพร  ขันทอง 
32.  นายตะวัน  อดิการกุล 
33.  นางสาวดวงฤทัย  พรมมี 
34.  นางสาวสรัญญา  ประวัติ 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
35.  นายอดิศร  วิศาล 
36.  นายสมบัติ  วงษ์จันทร์ 
37.  นายโอภาส  ส าเนียงเพราะ 
38.  นางสุชญา  ใจเย็น 
39.  นางสาวนัชนก  แก้วบุญมา 
40.  นางจุฑามาส  ทองสอน 
41.  นายนิกร  ภิญโญ 
42.  นางสาวศุภรานันท์  เลิศฤทธา 
43.  นางสาวศิริวรรณ  ยินดีสิทธิ์ 
44.  นางสาวอารยา  ชื่นบาน 
45.  นางสาวสุภาพร  ภูติยา 
46.  นางสาวอุไรรัตน์  ทองรักษ์ 
47.  นายอ านาจ  รัตนกันทา 
48.  นางสาวเฉลิมขวัญ  จันทร์เชียงศรี 
49.  นางสาวจันทิมา  จิตสวัสดิ์ 
50.  นางสาวจุฑาธิป  ศิลา 
51.  นางสาวพูนศิริ  เดชพันธ์ 
52.  นางสาวอโนธยา  อังศุสิงห์ 
53.  นายสุขสันต์  แสงสว่าง 
54.  นางสาวอรพรรณ  พลอยงาม 
55.  นางสาวนุชนาฎ  ศรียา 
56.  นายเดชา  ชาวสวน 
57.  นางสาวมุขมณีพรรณ  โกสินทร์ 
58.  นางสาวปุณยานุช  ขันทะเนตร์ 
59.  นายสุรเชษฎ์  โค้วบ้วนอาน 
60.  นางสาวตันหยง  สุขเกษม 
61.  นางสาวสายสุณี  ม่วงงาม 
62.  นางสาวฉัตรแก้ว  ชุ่มค าพะเนา 
63.  นางสาวสุดารัตน์  บุญมา 
64.  นางสาวอารยา  บุญสุขเกิด 
65.  นางสาวนันฐิตา  เวศสุวรรณ ์
66.  นางสาวนุชศรา  มาสพเหมาะ 
67.  นายเตือนใจ  ลีลาชัย 
68.  นางสาวกนกพร  จรเจริญ 
69.  นางสาวศิริพร  วงษ์คงค า 
70.  นายสิทธิศักดิ์  คูหพันธ์ 
71.  นางสาวสกุลรัตน์  เรืองแสง 
72.  นางสาวชลธิชา  โมงขุนทด 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
73.  นางสาวมัณฑนี  กลิ่นสุข 
74.  นายคุณัชญ์ประเสริฐ  วิฑูรเศรษฐ์ 
75.  นายอภิมุข  จงเจริญ 
76.  นางสาววิชญาวรรณ  หมั่นทรัพย์ 
77.  นางสาวสุวภัทร  เจนชัด 
78.  นางสาวแพรพลอย  ลานเลี้ยงชีพ 
79.  นางสาวศุภนิดา  ณ พิชัย 
80.  นางสาวปวีณา  ปะทะม่วง 
81.  นางสาวกัลย์สุดา  เหมือนกูล 
82.  นางสาวเพ็ญลักษณ์  พิญญะชิต 
83.  นางรุ่งจันทร์  ตั้งตระกูลทรัพย์ 
84.  นายแสงศักดิ์  วงษ์อ่อน 
85.  นางสาวมณีรัตน์  จีนะวรรณ 
86.  นางสาวอาภัสรา  สระทองอ่อน 
87.  นางสาวปาริชาติ  กระแสร์ชล 
88.  นางสาวเพ็ญจันทร์  วงค์ชาชม 
89.  นางสาวมณีรัตน์  ควรหัด 
90.  นางสาวอรพรรณ  ทองอร่าม 
91.  นางสาวพนิดา  รักษาศิล 
92.  นางสาวจาบรรณรักษ์  สร้อยศรี 
93.  นางสาววรรณนิภา  มังษะชาติ 
94.  นางสาวเกวนัส  ประยูรเจริญชัย 
95.  นางสาวพัชรากร  น้อยยาโน 
96.  นางสาวสุทธาทิพย์  อุดขาว 
97.  นางสาวสุภาภรณ์  น้อยยาโน 
98.  นางสาวกมลวรรณ  เทพสิทธิ์ 
99.  นางรัตนาภรณ์  อ่ิมสุข 
100.  นางสาวพัชรินทร์  เบ็ญจวรรณ 
101.  นางสาววิไลพรรณ  ชนะบูรณ์ 
102.  นางสาวจันทนา  มานะท า 
103.  นายรัชสมัย  หมั่นเพียรเลิศ 
104.  นางสาวเกศินี  รักเกาะ 
105.  นางสาวจิตรฤดี  จันทโยค 
106.  นายชัยณรงค์  แซ่ภู 
107.  นางสาววิภาพร  ลดหวั่น 
108.  นางสาวน้องนาง  ระเริงทรัพย์ 
109.  นางสาวรุ่งนภา  ค าแข 
110.  นางสาวอัฐชนันท์  บุญทูล 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
111.  นางสาวทิวาพร  คะสกุล 
112.  นางสาวพนาขวัญ  แสงจันทร์ 
113.  นางสาวเกศราภรณ์  งามเจริญ 
114.  นางสาวจริญญา  ไชยสงโท 
115.  นางสาวเบญจมาศ  ประภาษี 
116.  นายกิจธนาพัฒน์  ทุมทา 
117.  นางสาวสุพัตรา  เผือกนวล 
118.  นางสาววิชญานีย์  กลิ่นจันทร์ 
119.  นางสาวจินตหรา  นาเมือง 
120.  นายกฤษณพงษ์  บุบผามะตะนัง 
121.  นางสาวจริยา  สุขสะอาด 
122.  นายจิรวัฒน์  หาญรักษ์ 
123.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยภรณ  บุญเรืองศักดิ์ 
124.  นางสาวสุณิสา  ดีวงค ์
125.  นางสาวนภาลัย  ศรีละพล 
126.  นางสาวจุฑามาศ  สุวรรณศรี 
127.  นางสาวชาริกา  วิมุต ิ
128.  นางสาวพรนิภา  ควิโด 
129.  นางจารุวรรณ  รักษาควร 
130.  นางสาวกนกพร  ทองดอนแอ 
131.  นางสาวกิ่งกานต์  กลับศรี 
132.  นางสาวอินธิกาณ์  ทองเปลว 
133.  นางสาวจินตนา  พลโฮม 
134.  นางสาวสิริพร  แก่นสาร 
135.  นางสาวอรประภา ปิ่นอ่อน  สันป่าแก้ว 
136.  นางสาวอภิญญา  วงศ์นาจ 
137.  นางสาวมลฤดี  การภักดี 
138.  นางสาวปัทมารี  อินเกตุ 
139.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาณิศา  ทรายทอง 
140.  นางพรพรรณ์  สร้อยทอง 
141.  นายอนุกูล  กลิ่นกมล 
142.  นางรัชนี  มะชะศรี 
143.  นางสาวกิตติกา  กุลรัตน์ 
144.  นางสาวอวัสดา  สุยะรังกา 
145.  นางสาววาสนา  คุ้มสุด 
146.  นางสาวนภัทร  พวงบุรี 
147.  ว่าที่ ร.ต.หญิงนันทวัน  อินน้อย 
148.  นางสาวสุนิษา  วัฒนา 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
149.  นางสาวสรินญา  เมฆปั้น 
150.  นางสาวนุชจร ี เตือนจิตร 
151.  นางสาววิภาดา  คงมี 
152.  นางสาวพรสวรรค์  ไชยเกิด 
153.  นางสาวผุสดี  กัลยาไสย 
154.  นางสาวโชติกา  สุดตานี 
155.  นางสาวจุฑามาศ  ทาสี 
156.  นางสาวพัลลภา  กุลสุ 
157.  นางสาวสมพร  จาบหนองแวง 
158.  นางสาวพรรณิภา  ไพราม 
159.  นายสุเทพ  รัตนภิรมย์ 
160.  นายชัยรัตน์  ทรงไตรย์ 
161.  นางอัจฉรา  รักษ์ธรรม 
162.  นางสาวเจริญปภา  ลอยเลิศ 
163.  นางสาวจตุพร  ท้าวชัยมูล 
164.  นายอรรถพล  สุขคล้าย 
165.  นางจินนารีย์  สุขคล้าย 
166.  นางสาวณัฎฐา  วันดี 
167.  นางสาวปัทมา  ผาแสง 
168.  นางสาวสุจิตรา  ฐานวิเศษ 
169.  นางสาวสุดารัตน์  อ่อนเวียง 
170.  นายวัฒนา  คัสมารถ 
171.  นางสาวพิชชา  ชงกุล 
172.  นายวรพล  ประทุมทอง 
173.  นายบรรจง  วงศ์คงดี 
174.  นางสาวอภิญญา  บัวชุม 
175.  นางสาววราภรณ์  โคตรวงทอง 
176.  นางพรนภา  วงศ์คงดี 
177.  นางสาวจันทรา  จันทศร 
178.  นายณัฐพล  สิงห์คา 
179.  นางนงค์ลักษ์  คชสาร 
180.  นางสาวกัลยา  ชัยสุข 
181.  นางอรุณ  เดชพลกรัง 
182.  นางจตุพร  คุณอโหนด 
183.  นางสาวสุณิสา  เครือวัลย์ 
184.  นางสาวกิ่งดาว  มะลิงาม 
185.  นางสาวเวธิกา  ไร่นา 
186.  นายคณาชสิทธิ์  ธันย์ธาดาสุขขจร 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
187.  นางสาวพนิดา  คณา 
188.  นางสาวอนุสรา  สวัสด ี
189.  นายวีรพงศ์  มิตรสันเที๊ยะ 
190.  นางสาวจิรภา  มาศิริ 
191.  นางสาวสุธาศิณี  นิลค า 
192.  นายวสิษฐพล  ตั้งสลุง 
193.  นายมงคล  นิสัยตรง 
194.  นางสาวเสาวลักษณ์  รักพงศ์นาถ 
195.  นางสาวปรวีย์  ผึ้งคุ้ม 
196.  นางสาวทัศวรรณ  สุขคร้าม 
197.  นางสาวสุมาลี  ทับทิมแดง 
198.  นายอรรถวิทย์  ภูมิวัฒน์กุล 
199.  นางสาวศิริรัตน์  โปร่งทอง 
200.  นางสาวยุพิน  หงษ์วะชิน 
201.  นายชานนท์  ทุมสะเกษ 
202.  นางสาวกองแก้ว  แก้วเกษการ 
203.  นางสาวฐิติยา  มังกรทอง 
204.  นางสาววิลาสิณี  ก้านแก้ว 
205.  นางสาวนพวรรณ  แก้วแดง 
206.  พันจ่าโทศุภชัย  วงพินิจ 
207.  นางสาวรัตติการ  ภัคพาณิชย์ 
208.  นางสาวสุดารัตน์  โคตรธนู   
209.  นายเดชาวัต  ครองสมบัติ   
210.  นายอาทิตย์  แก้วประพาฬ   
211.  นายกิ่งแก้ว  แก้วประพาฬ   
212.  นางอุไรรัตน์  อ่ าอ่ิม   
213.  นางสาวชนิดา  สุจิมงคล   
214.  นายพลณวัฒน์  ภูหัวไร่   
215.  นางสาวจันทิรา  หิรัญล าไย   
216.  นางสาวสุนันทา  รักกลัด   
217.  นางสาวสุจิตตรา  ชนะกุล   
218.  นางปัทมาภรณ์  เหล่าทอง 
219.  นายณรงค์ฤทธิ์  จันทนงค์   
220.  นางสาวศิริพร  ยิ่งค านึง   
221.  นางสุนีย์  จ าปา   
222.  นางสาวธนพร  มะธิปิไข   

 


