
 
 
 
 

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน 
เรื่อง  ก ำหนดกำรสอบควำมรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำต 

เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรสำธำรณสุขชุมชนครั้งที่ 1/2562 (ฉบับท่ี 9) 
----------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการสอบ
ความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561  
และค าสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 65/๒๕๖2 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัด 
สอบความรู้ ลงวันที่ 23 เมษายน ๒๕๖2 คณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบความรู้ จึงประกาศเลข
ประจ าตัวสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ รายชื่อผู้ไม่มีมีสิทธิสอบ และอ่ืน ๆ ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ให้ถือว่าบุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ก าหนดการ
สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่  1/2562 
(ฉบับที ่8) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๖2 จ านวน 5,033 ราย เป็นจ านวนผู้มีสิทธิสอบตามบัญชีรายชื่อแนบ
ท้ายประกาศฉบับนี้ 
  ข้อ ๒ ให้ถือว่าบุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ก าหนดการ
สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่  1/2562 
(ฉบับที ่8) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๖2 จ านวน 7 ราย เป็นบุคคล “ผู้ไม่มีสิทธิสอบ” ตามบัญชีรายชื่อแนบ
ท้ายประกาศฉบับนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติตามที่ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการ
สอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ป ระกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2562 ได้ก าหนดไว้ 
  ข้อ 3 ให้บุคคลผู้มีสิทธิสอบที่เข้าสอบเพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2562 ปฏิบัติตามประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื่อง  ข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 
1/2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ได้ประกาศก าหนดโดยเคร่งครัด 
  ทั้งนี้ บุคคลผู้มีสิทธิสอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เวลา และสถานที่สอบ 
ได้ที่ https://ccph-th.thaijobjob.com/exam3/search_position.php 

   ประกาศ  ณ  วันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 

 

 

      (ศาสตราจารย์สถิรกร  พงษ์พานิช) 
                                ประธานอนุกรรมการสอบเพื่อด าเนินการจัดสอบความรู้   



 
 
 
 
 

ประกำศสภำกำรสำธำรณสุขชุมชน 
เรื่อง  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบควำมรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำต 

เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรสำธำรณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2562 
________________________ 

  ตามค าสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 65/2562 เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมสอบเพื่อ
ด าเนินการจัดสอบความรู้ฯ ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการสอบเพื่อด าเนินการจัด
สอบความรู ้ฯ จึงก าหนดข้อปฏิบัติเกี ่ยวกับการด าเนินการการสอบความรู ้ผู ้ขอขึ ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2562 ดังต่อไปนี้ 
  1.  ผู้เข้ำสอบต้องปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้ 
 1.1  เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่ต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ และข้อ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ 
 1.2  ต้องน าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบัตรประจ าตัวประชาชน มาแสดงใน
การเข้าสอบเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของกรรมการคุมสอบ  
 1.3  ในกรณีที ่ผู ้เข ้าสอบไม่มีบ ัตรประจ าตัว เจ ้าหน้าที ่ร ัฐ  หรือบัตรประจ าต ัว
ประชาชน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 
 1.4  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ 
กระโปรงหรือชุดกางเกงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื ้อยืดมีปก 
กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  
  2. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบควำมรู้ ดังนี้ 
 2.1  ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้า
ห้องสอบ  
 2.2  ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า 30 นาที  
 2.3  ผู้เข้าสอบความรู้ที่ไปถึงห้องสอบภายหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบของแต่ละกลุ่ม
วิชาไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ  
 2.4  ผู้เข้าสอบความรู้จะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่คณะกรรมการสอบ
ก าหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบหรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน  
 2.5  ผู้เข้าสอบความรู้ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอด าเบอร์ 2B ขึ้นไป 
ยางลบ ที่เหลาดินสอ ปากกาหมึกสีน้ าเงินหรือสีด า  
 2.6  ให้ผู้เข้าสอบความรู้อ่าน " ข้อปฏิบัติและค าแนะน าทั่วไป " ซึ่งอยู่บนปกหน้าของ
แบบทดสอบ แล้วให้กรอกรายละเอียดบนปกหน้าของแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ ด้วยปากกาหมึกสีน้ าเงิน
หรือสีด าเท่านั้น ส าหรับกระดาษค าตอบให้ฝนเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ รหัสชุดวิชา รหัสสนามสอบ เลขที่      
ห้องสอบ เลขท่ีนั่งสอบ และค าตอบด้วยดินสอด าเบอร์ 2B ขึ้นไปเท่านั้น โดยฝนให้ด าเข้มเต็มวง ทั้งนี้ หากผู้เข้า
สอบส่งกระดาษค าตอบให้กรรมการคุมสอบแล้วจะไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น  



 2.7 ไม่น าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ
เข้าห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสอบก าหนด 
 2.8 ผู้เข้าสอบต้องสุภาพเรียบร้อยไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนสมาธิของผู้อ่ืน 
ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด 
 2.9 อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้ หลังจากด าเนินการท าตอบแล้ว 45 นาที 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการคุมสอบ 
 2.10 เมื่อผู้เข้าสอบความรู้ท าข้อสอบเสร็จก่อนหมดเวลา และส่งแบบทดสอบแล้วต้อง
ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
 2.11 ห้ามน าแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด และห้าม
คัดลอกข้อสอบไม่ว่าจะโดยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น 
 2.12 เมื่อเข้าห้องสอบและนั่งประจ าที่นั่งสอบแล้ว กรรมการคุมสอบจะแจกข้อสอบให้ 
โดยคว่ าหน้า ห้ามมิให้พลิกข้อสอบขึ้นดูจนกว่ากรรมการคุมสอบจะบอกให้ลงมือท าข้อสอบได้ 
 2.13 ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับค าถามหรือตัวเลือกของข้อสอบ ให้สอบถามจาก
กรรมการคุมสอบ ห้ามมิให้สอบถามจากผู้เข้าสอบด้วยกันโดยเด็ดขาด    
 2.14 ก่อนหมดเวลาสอบ 15 นาที กรรมการคุมสอบจะแจ้งให้ผู้เข้าสอบความรู้ทราบ
ครั้งหนึ่ง และก่อนหมดเวลาสอบ 5 นาที อีกครั้งหนึ่ง 
 2.15 เมื่อหมดเวลาท าตอบ กรรมการคุมสอบสั่งให้หยุดท าตอบ ผู้เข้าสอบความรู้จะต้อง
หยุดท าข้อสอบทันที แต่จะออกจากห้องได้ก็ต่อเมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาตแล้ว 
 2.16 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้นี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้สอบต่อ หรือยุติการสอบในวิชานั้น และคณะกรรมการสอบอาจพิจารณาสั่งงดการ
ให้คะแนนการสอบแก่บุคคลนั้น  
 2.17 ผู้ใดไม่มาเข้าสอบความรู้ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบความรู้ที่ ก าหนดไว้ใน
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการจัดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนให้กับ
สมาชิกท่ีจะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ  

  ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้นี้  อาจพิจารณาสั่งไม่ให้
ตรวจข้อสอบหรือสั่งการเป็นอย่างอ่ืนก็ได้  

   ประกาศ  ณ  วันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 

 

 

      (ศาสตราจารย์สถิรกร  พงษ์พานิช) 
                                ประธานอนุกรรมการสอบเพื่อด าเนินการจัดสอบความรู้  
 

  


