
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน 
เรื่อง  ก าหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562 (ฉบับท่ี 5) 

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

  ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ออกประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนก าหนดการสอบ
ความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต จ านวน 4 ฉบับ เกี่ยวกับการก าหนดการสอบ วิธีการสอบ วัน เวลา 
สถานที่สอบ วุฒิการศึกษาของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการสอบ
ความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561 และ
ค าสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่ 78/๒๕๖2 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบ
ความรู้ ลงวันที ่ 17 กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖2 คณะอนุกรรมการสอบเพื่อด าเนินการจัดสอบความรู้   
จึงประกาศสถานที่สอบและสนามสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑  ให้ถือว่าผู้สมัครสอบผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นผู้มีสิทธิสอบจ านวน 
5,864 ราย โดยให้ยกเว้นบุคคลผู ้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี ้ตามข้อ 2  ผู้สมัครสอบสามารถ
ตรวจสอบเฉพาะรายบุคคลได้จากเว็บไซต์ของสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ www.ccph.or.th หัวข้อ 
“รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ” 

 ข้อ ๒  ให้ถือว่าบุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายที่ 1 เป็นบุคคล “ผู้ไม่มีสิทธิสอบ” ตามบัญชีรายชื่อ
แนบท้ายประกาศฉบับนี้จ านวน 47 ราย เนื่องจากบุคคลดังกล่าว ไม่มีคุณสมบัติตามที ่ข ้อบ ังค ับ 
สภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๑, ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วย
การสอบความรู ้เ พื ่อขอขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
พ.ศ. 2561 และประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื่อง  ก าหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและ  
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 
ได้ก าหนดไว้ 

ข้อ 3 ให้บุคคลผู ้มีรายชื ่อแนบท้ายที ่ 2 เป็นบุคคลซึ ่งมิได้ส่งเอกสารการสมัครสอบ  
ตามประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื่อง  ก าหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  
เป ็นผู ้ประกอบว ิชาช ีพการสาธารณส ุขช ุมชน ค รั ้งที ่ 2/2562 ลงว ันที ่ 20 ก ันยายน 2562  
จ านวน 75 ราย โดยให้ด าเนินการติดต่อสภาการสาธารณสุขชุมชน หมายเลขโทรศัพท์  09 1834 8711  
หรือจัดส่งเอกสารการสมัครสอบมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ccph.health@gmail.com ภายในวันที่  
9 พฤศจิกายน 2562 มิเช ่นนั ้นสภาการสาธารณสุขชุมชนจะด าเนินการตัดสิทธิการสอบของท่าน  
ในการสอบความรู ้ผู ้ขอขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
ครั้งที่ 2/2562 

/ข้อ 4 ....  
  

http://www.ccph.or.th/
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ข้อ 4 สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ก าหนดให้มีจังหวัดและศูนย์สอบ ดังต่อไปนี้ 
ภาคกลาง    มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
ภาคเหนือ    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ภาคใต้    มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 

ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ด าเนินการตามข้อ 1 สภาการสาธารณสุขชุมชนขอสงวนสิทธิที ่จะ 
ไม่อนุญาตให้สมาชิกผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายนี้ใช้สิทธิในการสอบครั้งถัดไปหรือเรียกขอรับเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 ข้อ 5  การกระท าใด ๆ ของสมาชิกผู้เข้าสอบที่เป็นการรับรองหรือแจ้งข้อมูลโดยมีเจตนา 
อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ควรจะบอกให้แจ้งสภาการสาธารณสุขชุมชน ถือว่าสมาชิกผู้เข้าสอบนั้นมีเจตนาที่
จะกระท าผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภาการสาธารณสุขชุมชนที่เก่ียวข้อง และถือว่าสมาชิกผู้เข้า
สอบนั้นขาดคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชี พการสาธารณสุขชุมชน  
สภาการสาธารณสุขชุมชนจึงสงวนสิทธิในการที่จะยกเลิกเพิกถอนการข้ึนทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของบุคคลนั้นได้ตลอดเวลา และอาจถูกด าเนินคดีอาญาและหรือวินัยราชการได้ (ถ้ามี) 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 6 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 

 
 
      (ศาสตราจารย์ สถิรกร  พงศ์พานิช) 
                                ประธานอนุกรรมการสอบเพื่อด าเนินการจัดสอบความรู้  
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(เอกสารแนบท้ายที่ 1) 
รายช่ือผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ ครั้งท่ี 2/2562 

เรื่อง  ก าหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล เหตุผล 
1.  นางสาวกิฏิกา เจือจาน ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
2.  นางอัมพร ปัดตาเทสัง ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
3.  นางสาวสิริจิตต์ วชิราวงศ ์ ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
4.  นางสาวขวัญใจ กตะศิลา ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
5.  นางสาวนวพรรษ อ่อนพานิช ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
6.  นางสาวสุธิน ีกันจินะ ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
7.  นางสาวโสรยา เอ่ียมอ่อน ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
8.  นางสาวจุฑารัตน์ ทุมโจ้ ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
9.  นายณัฐวัตร โทจ าปา ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
10.  นางสาวธนัชพร ศิลพร ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
11.  นางสาวเกษรา พิกุลเกษมศานต์ ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
12.  นางสาวหยาดพิรุณ โอบอ้อม ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
13.  นางสาวสุกัญญา บุญช่วย ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
14.  นายนัฐพงษ์ ปัตถา ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
15.  นางสาวลลิตา ค้ าไพโรจน์ ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
16.  นางสาวอุไรรัตน์ มีแก้ว ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
17.  นางสาวอรทัย นาวบุตร ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
18.  นางสาวศุภรัศมิ์ มั่นพรม ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
19.  นางสาวอิงอร พาระแพน ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
20.  นายณัฐพงษ์ ไชยวุฒิ ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
21.  นางสาวเฌอวิกา บอมขุนทด ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
22.  นางสาวฉัตรสุดา ธรรมะ ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
23.  นางสาววัชราพร ไชยะโอชะ ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
24.  นางบวรลักษณ์ ทรัพย์เจริญ ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
25.  นางสาวพิชาวีร์ ปานเขียว ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
26.  นางสาววิลาวัลย ์จ าปานิล ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
27.  นางสาวสุลาวัลย ์โสะตา ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
28.  นางสาวธัญญรัตน์ อนันต์อรรถกร ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
29.  นางสาวพัชรี คุ้มโนน้อย ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
30.  นางสาวทัศนีย์ นามประเสริฐ ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
31.  นางสาวเมธาวี ก าไร ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
32.  นางสาวปวิตรา ธนาวุฒ ิ ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
33.  นางสาวศศิวิภา มณีศิลป์ ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
34.  นางเสาวลักษณ์ แก้วหน่อ ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล เหตุผล 
35.  นางปนัดดา นุสิต ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
36.  นางสาวทัดดาว สายผาบ ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
37.  นางสาวนุรนาซีรา อาแว ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
38.  นางสาวอุไรวรรณ หมัดเจะเร๊ะ ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
39.  นางสาวอาฟียะห์ สาและ ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
40.  นางสาวนูรีต้า ตามะกิตติกุล ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
41.  นางสาวกุลรัศมิ์ วิชัย ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
42.  นางขวัญฟ้า ทาอ่ินค า ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
43.  นางราตรี สุค าเบี้ย ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
44.  นายภาณุวัฒน์ เกติมา ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
45.  นางปทุมพร พ่ึงวาน ไม่ใช่นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก 
46.  นายรพีพัฒน์ นาคีภัย วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศ 
47.  นางสาวจารุวรรณ รุ่งเรือง วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศ 
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(เอกสารแนบท้ายที่ 2) 
รายช่ือผู้มิได้ส่งเอกสารการสมัครสอบ ครั้งที่ 2/2562 

เรื่อง  ก าหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
1.  นางสาวนุชจรินทร์ ชัยชนะยานนท์ 

2.  ว่าที ่ร.ต.หญิงพิทยารัตน์ สิทธิ์คงขจร 

3.  นายกฤษณพงษ์ บุบผามะตะนัง 

4.  นางสาวดารารัตน์ ภูฆัง 

5.  นายนัฐพล กิติมศักดิ์ 

6.  นางสาวสุจิตรา ฐานวิเศษ 

7.  นางสาวจุฑารัตน์ นาคดี 

8.  นางสาวนภาลัย ศรีละพล 

9.  นายณัฐพล สิงห์คา 

10.  นางสาวจตุพร ท้าวชัยมูล 

11.  นางสาวอินทิรา จินาการ 

12.  นางสาวกองแก้ว แก้วเกษการ 

13.  นางสาวพัชรินทร์ เบ็ญจวรรณ 

14.  นางณัฐกฤตา นิ่มประสารทรัพย์ 

15.  นายนิกร ภิญโญ 

16.  นางรัตนาภรณ์ อ่ิมสุข 

17.  นางสาวเจริญปภา ลอยเลิศ 

18.  นางสาวมณฑา สีเงิน 

19.  นายนพดล สุขศรี 

20.  นางสาวศุภรัตน์ เมืองอินทร์ 

21.  นางสาวธานิตรา แสนนิทา 

22.  นางสาวกมลพร เนียมกลั่น 

23.  นางสาวจุฑามาศ สุหรา 

24.  นางกมลรส คมสันต์ 

25.  นางสาวฮัซนา หลงอะหลี 

26.  นางสาวจิรชยา ค าจันทร์ 

27.  นางสาวภัทราพร สุขเนาว์ 

28.  นางสุดารัตน์ โคตรธนู 

29.  นางอภิญญา พ่อสิงห์ 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
30.  นางสาวพัชราพรรณ บุญปก 

31.  นายนันทวุฒิ จุเส้ง 

32.  นางสาวชนิดา สุจิมงคล 

33.  นางสาวนิภาวัลย ์รักซ้อน 

34.  นางสาววารุณี อินทรเพชร 

35.  นางสมหญิง สุคนธ์ 

36.  นางทิวาภรณ์ สกุลแพง 

37.  นางสาวจันทิรา หิรัญล าไย 

38.  นางสาวชุติมา พันธ์รักษา 

39.  นายกิตติยพงษ์ หล่อทอง 

40.  นางนภษร ยศกาญจน์ 

41.  นางสาวกาญจนา ขาวคง 

42.  นางราตรี วรรณบวร 

43.  นางสาวชุธิดา อาจสมบาล 

44.  นางสาววิสัย อุดก้อน 

45.  นางสาวจันธิดา หงษาวนา 

46.  นางอรสา สาทมะเริง 

47.  นายวรรณชัย บุญนาค 

48.  นางสาวพัชรา เจนกวีทรัพย์ 

49.  นายฉัตรชัย หงษา 

50.  นางสาวปรียาภรณ์ วงค์ชัยยา 

51.  นางสาวอภิญญา เงาะเศษ 

52.  นางสาวสมพร แวงแก้ว 

53.  นางสาวทิพยรัตน์ เพ็ชรโกมล 

54.  นางสาวจริยา กั้ววิจารย์ 

55.  นางสาววรรณา สันทัน 

56.  นางสาวพัชรียา ปิงเมือง 

57.  นางอภิสรา พระตลับ 

58.  นายอัครชัย จ าเนียร 

59.  นางสาวกัญฎาภัค สร้อยทองค า 

60.  นายชาตรี พิทยาธ ารง 

61.  นางสุกุลนันท์ ตั้งวงษ์วัฒน์ 

62.  นางสาวสวรรยา ภูมิพันธ์ 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
63.  นางสาวมยุรี นิสระ 

64.  นางนิตยา ทางไธสง 

65.  นางสาววีนัส อรรคธรรม 

66.  นายอุทัย โมขทิพย์ 

67.  ว่าที ่ร.ต.หญิงพรสุดา ทาจิตร 

68.  นางสาวไฮฟะ ยีกาเดร์ 

69.  นางสายรุ้ง อบมาลี 

70.  นายอาหมะ บือโต 

71.  นางสาวนูรอาซีกีน อับดุลเลาะ 

72.  นางสาวพิราวรรณ แสงพรหมชารี 

73.  นางเอมอร สมปอง 

74.  นายอดินันท์ บากอสิดิ 

75.  นางสาวศิริพร ยิ่งค านึง 

 


