ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565
--------------------------------------ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ออกประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนกำหนดการสอบ
ความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ซึง่ เกี่ยวกับการกำหนดการสอบ
วิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ วุฒิการศึกษาของผู้มีสิทธิสมัครสอบไปแล้ว นั้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการสอบ
ความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561 และ
คำสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบเพื่อดำเนินการจัดสอบความรู้
ประจำปี 2565 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 คณะอนุกรรมการสอบเพื่อดำเนินการจัดสอบความรู้ ฯ
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทั้ง 6 ศูนย์สอบ/สนามสอบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบจำนวน
3,028 ราย โดยให้ยกเว้นบุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ตามข้อ 2 ผู้ส มัครสอบสามารถตรวจสอบ
เฉพาะรายบุคคลได้จากเว็บไซต์ของสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ www.ccph.or.th หัวข้อ “รายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบและสถานที่สอบ”
ข้ อ ๒ ให้ ถื อ ว่ า บุ ค คลผู้ มี ร ายชื่อ แนบท้ า ย 1 เป็ น บุ ค คล “ผู้ ไ ม่ มี สิ ท ธิ ส อบ” ตามบั ญชี
รายชื่ อ แนบท้ า ยประกาศฉบั บ นี้ จำนวน 14 ราย เนื่ อ งจากบุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น ผู้ ไ ม่ มี คุ ณ สมบั ติ ต าม
ข้ อ บั ง คั บ สภาการสาธารณสุข ชุ มชนว่ าด้ ว ยการเป็น สมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้ อ บั ง คั บ สภาการสาธารณสุข
ชุมชนว่าด้ว ยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. 2561 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ว ิ ช าชี พ การสาธารณสุ ข ชุ ม ชน พ.ศ. 2556 และประกาศสภาการ
สาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ได้กำหนดไว้
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ข้ อ 3 สภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชนได้ ก ำหนดศู น ย์ ส อบและสนามสอบ จำนวน 6 ศู น ย์
สอบ/สนามสอบ ดังต่อไปนี้
ภาค
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ใต้

ศูนย์สอบ
เชียงใหม่
พิษณุโลก
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
พัทลุง

สนามสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ข้อ 4 การกระทำใด ๆ ของสมาชิกผู้เข้าสอบที่เป็นการรับรองหรือแจ้งข้อมูลโดยมีเจตนา
อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ควรจะแจ้งแก่สภาการสาธารณสุขชุมชน ให้ถือว่าสมาชิกผู้เข้าสอบนั้นมีเจตนาที่
จะกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภาการสาธารณสุขชุมชนที่เกี่ยวข้อง และถือว่าสมาชิก
ผู้เข้าสอบนั้นขาดคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
สภาการสาธารณสุ ขชุ มชน จึ งสงวนสิ ทธิ ในการที ่ จะยกเลิ กเพิ กถอนการขึ ้ นทะเบี ยนและใบอนุ ญาตเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของบุคคลนั้นได้ตลอดเวลา และอาจถูกดำเนินคดีอาญาและหรือวินัย
ราชการได้ (ถ้ามี)
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช)
ประธานอนุกรรมการสอบเพื่อดำเนินการจัดสอบความรู้
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รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบความรู้ ครั้งที่ 3/2565
เนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – สกุล
นางขวัญศิริ ลือพัฒธิมา
นายชนกนันท์ ฝากมิตร
นางอารมย์ ทองสันติ
นางพัชนี จินชัย
นายสุรสิทธิ์ เทพทิพย์

เหตุผล
สมัครสอบความรู้ฯ ด้วยวุฒิปริญญาโท
สมัครสอบความรู้ฯ ด้วยวุฒิปริญญาโท
สมัครสอบความรู้ฯ ด้วยวุฒิปริญญาโท
สมัครสอบความรู้ฯ ด้วยวุฒิปริญญาเอก
วุฒิการศึกษาที่ยื่นไม่ผ่านการรับรองจาก
สภาการสาธารณสุขชุมชน
6. นางศิริพร ทามี
บัตรสมาชิกหมดอายุ
7. นางสาวณัฏฐาณิชา หมื่นหาวงษ์ บัตรสมาชิกหมดอายุ
8. นางสาววนิดา ณ หนองคาย
บัตรสมาชิกหมดอายุ
9. นางสาวเบญญพัฒน์ ประจง
บัตรสมาชิกหมดอายุ
10. นางชลธิชา จันทร์แจ้ง
บัตรสมาชิกหมดอายุ
11. นางสาวจันจิรา ขวัญตา
บัตรสมาชิกหมดอายุ
12. นางสาวดวงสุดา กุลโคกกรวด บัตรสมาชิกหมดอายุ
13. นางสาววาสนา จันทะประเทศ บัตรสมาชิกหมดอายุ
14. นางไพรินทร์ ปฏิโชติ
บัตรสมาชิกหมดอายุ

