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สภาการสาธารณสุขชุมชน 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      28  ธันวาคม  2565 

เรื่อง  อนุโลมให้นิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือ
อยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัย / คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ / คณบดีสำนักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ / ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร ทุกแห่ง 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1. ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน  เรื่อง  กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน   
 และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566  
        จำนวน  1  ฉบับ 

 2. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล      จำนวน  1  ฉบับ 

  ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ออกประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง  กำหนดการ
สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566  
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดวันรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565 – 22 มกราคม 
2566  และกำหนดวันสอบความรู้ในวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2566  ทั้งนี้ สภาการสาธารณสุขชุมชนได้กำหนด
คุณสมบัติบุคคลที่จะสมัครเข้าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนต้องได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีด้านสาธารณสุขจากสถาบัน การศึกษาที่สภาการสาธารณสุข
ชุมชนรับรอง  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  

 ตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบ
ความรู้สำหรับบุคคลที่กำลังศึกษาในหลักสูตรด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ได้อนุโลมให้บุคคลที่กำลังศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาสุดท้าย  หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติ
ปริญญาบัตรสามารถสมัครเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้  ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคคลดังกล่าว
สามารถนำผลการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลมาสะสมและหรือยื่นคำขอเพ่ือขอขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เมื่อบุคคลนั้น ๆ ได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิก 
สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ในอนาคต  

 สภาการสาธารณสุขชุมชนจึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานของท่าน ในฐานะสถาบันการศึกษา
ที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขที่มีความประสงค์จะให้นิสิตหรือนักศึกษาได้สมัครเข้าทดสอบความรู้ ครั้งที่  
1/2566  เพ่ือพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. รวบรวมข้อมูลรายชื่อนิสิตหรือนักศึกษา ความละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่กำลังศึกษา
หลักสูตรด้านสาธารณสุขระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา 
จากสถาบันการศึกษาของท่าน และมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบความรู้ครั้งที่ 1/2566 โดยขอความ
อนุเคราะห์ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน E-mail: 
ccph.health@gmail.com ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 ทั้งนี้ เพื่อที่สภาฯ ใช้ในการตรวจสอบข้อมูล
ผู้สมัครให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ท่านได้จัดส่งมานี้ 
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๒. ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตามประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการ
สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2566 
และประกาศการสาธารณสุขชุมชนฉบับอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นิสิตหรือนักศึกษาหรือบัณฑิตด้านสาธารณสุข
ของหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วกันอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ สามารถแจ้งการเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครและกิจกรรม
อ่ืน ๆ ทางเว็บไซต์ของสภาการสาธารณสุขชุมชนไดท้ี่ www.ccph.or.th  

3. การยื่นใบสมัครสอบความรู้สำหรับผู้สมัครสอบกลุ่มนี้ ให้สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ 
(online) ทางเว็บไซต์สภาการสาธารณสุขชุมชน www.ccph.or.th เมนูการสมัครสอบความรู้เพ่ือขึ้นทะเบียน 
โดยให้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ และส่งเอกสารตามข้อ 4 ไปยังสภาการสาธารณสุข
ชุมชนทางไปรษณีย์เท่านั้น ภายในวันที่  27  มกราคม  2566  (ถือการประทับตราทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 

4. หลักฐานในการสมัครสอบความรู้  ครั้ งที่  1/2566 สำหรับผู้สมัครสอบกลุ่มนี้  
ประกอบด้วย   

 4.1 ใบสมัครสอบความรู้ (สธช.16) จำนวน 1 ฉบับ 
 4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ 
 4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ 
 4.4 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาของสถาบันการศึกษานั้น ๆ จำนวน 1 ฉบับ 
 4.5 ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ซึ่งถ่ายไว้  

         ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 
 4.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น 
5. ค่าธรรมเนียมการสอบ  
 6.1 ค่าสมัครสอบ   ครั้งละ  1,000  บาท 
 6.2 ค่าสอบกลุ่มวิชา   กลุ่มละ     200  บาท 

  6. ศูนยส์อบ รวม 4 ภาค 
ภาค ศูนย์สอบ 
เหนือ เชียงใหม่  
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 
 อุดรธานี 
ใต้ พัทลุง 
กลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

หมายเหตุ สภาการสาธารณสุขชุมชนจะประกาศแจ้งสนามสอบพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  
สำหรับสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

6. กลุ่มวิชาที่สอบ  
                             การสอบความรู้ เพ่ือสะสมและหรือยื่นคำขอเพ่ือขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ประกอบด้วย ๕ กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้  
                            8.๑ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน 
                         8.๒  กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 

/8.3 กลุ่มตรวจ...  
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8.๓  กลุ่มตรวจประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพ และการส่งต่อ 
                      8.๔  กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
             8.๕  กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข 

7. สำหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ ประกอบการสมัครสอบสำหรับผู้สมัครสอบกลุ่มนี้ ทางสภา 
การสาธารณสุขชุมชนจะประกาศแจ้งให้ทราบเพ่ิมเติมเป็นระยะ ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ  

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                (นายไพศาล บางชวด) 

              นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 0 2591 9186  
โทรสาร 0 2591 9187 
ผู้ประสานงาน : นายนิธิภาส อยู่สุข   
  



แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 

คณะ............................................................................มหาวทิยาลัย............................. ......................................... 

ที ่ เลขที่บัตรประชาชน รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร สาขา 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        

        

        

        

        

        

                

 


