
  
 

  
 
 
 

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน 

เรื่อง  ก ำหนดกำรสอบควำมรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรสำธำรณสุข
ชุมชนครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 5) 

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

ด้วย คณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบความรู้ ได้ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์เทียบ
มาตรฐานความรู้อ่ืนและคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนได้มีมติรับรองหลักเกณฑ์เทียบมาตรฐาน
ความรู้อ่ืนดังกล่าวแล้ว เห็นควรเพ่ิมเติมสาระในการออกประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเพ่ือด าเนินการจัด
สอบความรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการสอบความรู้
เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561 และค าสั่งสภา
การสธารณสุขชุมชนที่ 57/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบความรู้ ครั้งที่ 2 
ลงวันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖๑ ค าสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 5๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบความรู้ตามภารกิจรายด้าน ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๖๑ และค าสั่งสภา
การสาธารณสุขชุมชนที่ ๕9/๒๕๖2  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบความรู้  ตาม
ภารกิจรายด้าน ครั้งที่ 2 (แก้ไขและเพ่ิมเติม) ลงวันที่  4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 คณะอนุกรรมการสอบเพ่ือ
ด าเนินการจัดสอบความรู้ จึงประกาศหลักเกณฑ์เทียบมาตรฐานความรู้อื่น ไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑  ก าหนดให้ใช้เกณฑ์เทียบมาตรฐานความรู้อื่นโดยการอนุมานจากการมีประสบการณ์
บนพ้ืนฐานของระยะเวลาของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบ โดยเริ่มนับระยะเวลาในการเทียบ
มาตรฐานความรู้อ่ืนดังกล่าวตั้งแต่ขั้นก่อนปริญญาตรีด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตร 
ระดับอนุปริญญาฯ และระดับปริญญาตรีหรือระดับประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิของสมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคล 
 ข้อ ๒  เพ่ือประโยชน์ในการค านวณสิทธิของสมาชิกผู้เข้าสอบ ก าหนดให้มกีารนับระยะเวลาการมี
ประสบการณ์บนพ้ืนฐานของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบเพ่ือเทียบมาตรฐานความรู้อ่ืนตั้งแต่จ านวน 
๖ เดือนขึ้นไป โดยถือเอาวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันสุดท้ายของการนับระยะเวลาตามข้อ ๓ 
 ข้อ ๓  การนับระยะเวลาการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบ
ตามข้อ ๒ ก าหนดให้มีการแจกแจงการนับที่มีหน่วยเป็น “เดือน” โดยให้ท าการกระจายการนับเป็น “จ านวน
เดือน” ทีเ่ริ่มต้นตามปีปฏิทิน  
 ข้อ ๔  เพ่ือประโยชน์ในการค านวณสิทธิของสมาชิกผู้เข้าสอบ ให้มีการนับระยะเวลาการมี
ประสบการณ์บนพ้ืนฐานของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบของแต่ละบุคคลตามข้อ ๓ ในเดือนแรก 
ของการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคลเป็นจ านวนเดือนแห่ง
การนับ ๑ เดือนเริ่มต้น แม้ว่าระยะเวลาเริ่มต้นของการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของการจบการศึกษาของ
สมาชิกผู้เข้าสอบผู้นั้น จะไม่ได้เริ่มต้นจากวันแรกของเดือนที่มีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของการจบการศึกษา
ของสมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคลนั้นก็ตาม หลังจากนั้น ให้นับจ านวนเดือนที่มีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของการ
จบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคลตามล าดับเดือนและปีปฏิทินอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
2562 

/ข้อ 5 การนับระยะ... 



  
 

 ข้อ ๕  การนับระยะเวลาของการมีประสบการณ์บนพื้นฐานของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้า
สอบในเดือนท้ายสุด ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ปัดจ านวน 16 วันของเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็น
จ านวน “๑ เดือน” สุดท้ายของการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบทุกคน 
 ข้อ ๖ ก าหนดให้มีการให้คะแนนเกณฑ์เทียบมาตรฐานความรู้อ่ืนตามช่วงระยะเวลาของการ
อนุมานการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของระยะเวลาของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบไม่เกินร้อยละ 
๕๐ ของเกณฑ์การตัดสินที่ก าหนดไว้ในข้อ 1๑.๑ แห่งประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื่อง  ก าหนดการ
สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยการกระจายอันตภาคชั้นของค่าต่ าสุดและค่าสูงสุดในแต่ละช่วงชั้น
ของจ านวนเดือนไว้ที่ ๘ เดือน รวมจ านวน ๓๐ ระดับชั้นของการอนุมานการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของ
ระยะเวลาของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ ให้มีค่าคะแนนต่ าสุดตั้งแต่ ๑ คะแนนในระดับชั้น
ของการอนุมานการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของระยะเวลาของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบเริ่มต้นที่ ๖ 
เดือนถึง ๑๔ เดือน และเรียงระดับชั้นและค่าคะแนนดังกล่าวสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดที่ค่าคะแนนสูงสุด
ไม่เกิน ๓๐ คะแนนในระดับชั้นของการอนุมานการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของระยะเวลาของการจบ
การศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบสูงสุดที่มีจ านวนเดือนมากกว่า ๒๔๐ เดือน ตามตารางคะแนนเทียบมาตรฐาน
ความรู้อื่นแนบท้าย 1 ประกาศฉบับนี้ 
 ข้อ ๗  ให้สมาชิกผู้เข้าสอบที่มีรายชื่อตามตารางแนบท้าย 2  ติดต่อกลับสภาการสาธารณสุข
ชุมชน  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  
 ส าหรับสมาชิกผู้สมัครท่านใดที่ไม่มีรายชื่อปรากฏตามตารางแนบท้ายข้างต้นถือว่าทางสภาการ
สาธารณสุขชุมชนได้รับเอกสารวุฒิการศึกษา ในขั้นตอนของการสมัครสอบ และสภาการสาธารณสุขชุมชนได้
ท าการตรวจสอบเอกสารของท่านเรียบร้อยแล้ว  
 ข้อ 8 การกระท าใดๆ ของสมาชิกผู้เข้าสอบตามข้อ ๗ ที่เป็นการรับรองหรือแจ้งข้อมูลโดยมีเจตนา
อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ควรจะบอกให้แจ้ง สภาการสาธารณสุขชุมชนถือว่าสมาชิกผู้เข้าสอบนั้นมีเจตนาที่
จะกระท าผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภาการสาธารณสุขชุมชนที่เก่ียวข้อง และถือว่าสมาชิกผู้เข้า
สอบนั้นขาดคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภา
การสาธารณสุขชุมชนจึงสงวนสิทธิในการที่จะยกเลิกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนของบุคคลนั้นได้ตลอดเวลา และอาจถูกด าเนินคดีอาญาและหรือวินัยราชการได้ (ถ้ามี)  

  ประกาศ ณ วันที่   12   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562 
 
 
 
      (นายรัตนสิทธิ์  ทิพย์วงศ์) 
               ประธานคณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบความรู้ ครั้งที่ 2 
 
  



  
 

(เอกสารแนบท้าย 1) 
 

ตารางคะแนนเทียบมาตรฐานความรู้อ่ืนแนบท้ายประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน 
เรื่อง  ก ำหนดกำรสอบควำมรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ 

การสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ 2  (ฉบับท่ี 5) 
 

ระยะเวลาการจบการศึกษา (เดือน) คะแนน 

6 14 1 
14.1 22 2 
22.1 30 3 
30.1 38 4 
38.1 46 5 
46.1 54 6 
54.1 62 7 
62.1 70 8 
70.1 78 9 
78.1 86 10 
86.1 94 11 
94.1 102 12 
102.1 110 13 
110.1 118 14 
118.1 126 15 
126.1 134 16 
134.1 142 17 
142.1 150 18 
150.1 158 19 
158.1 166 20 
166.1 174 21 
174.1 182 22 
182.1 190 23 
190.1 198 24 
198.1 206 25 
206.1 214 26 
214.1 222 27 
222.1 230 28 
230.1 240 29 

240 เดือนขึ้นไป 30 



  
 

(เอกสารแนบท้าย 2) 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
1 นางสาว วารุณี สิมมะลา 
2 นางสาว นฤมล กิ่งแก้ว 
3 นางสาว ปิยาภรณ์ มะลิวัลย์ 
4 นางสาว ฉัทชนันท์ ไชยชาติ 
5 นางสาว เกล็ดดาว มณีแสง 
6 นางสาว นภาลัย ศรีละพล 
7 นางสาว พรกมล ชูกลิ่น 
8 นางสาว ธัญญาลักษณ์ บุญธรรม 
9 นางสาว ถาวร ฦาชา 
10 นางสาว หทัยชนก แตงเผือก 
11 นางสาว ปิยะฉัตร ต่วนเครือ 
12 นาง รจนา แนะนวน 
13 นาย พิสิษฐ์ แสนมนตรี 
14 นาง สุภาวด ี แสนมนตรี 
15 นาย สุรจิต ค าด่อน 
16 นาย ธนากร ชัยเพ็ชร์ 
17 นาง อ าพรรณ ถาฟอง 
18 นางสาว นาซีหม๊ะ วายะโยะ 
19 นาย สมพงษ์ ทงทุม 
20 นางสาว วันณี โสดาดวง 
21 นาง พิลาวัลย์ พลหล้า 
22 นางสาว วิไลรัตน์ ซังแย้ม 
23 นางสาว พรนภา นิระโทษะ 
24 นาง ญาษิดา ไม้สุวรรณ 
25 นางสาว เปมิกา ไชยศรีษะ 
26 นาย นพรัตน์ วงรอบ 
27 นางสาว ปิยะภัทร เรืองสงฆ์ 
28 นางสาว ฐิตินันท์ ศรีอดิศักดิ์ 
29 นางสาว ปภัสชญา ศรีสุวรรณ 
30 นาง พรรณี บุตรครุธ 
31 นาย กันตภณ ไชยจ า 
32 นางสาว เจนจิรา คังฆะสุวรรณ 
33 นางสาว รติพร ปัญญา 
34 ว่าที่ร้อยตรี ธนชาภา ธนิกยงชินภัทร 
35 นางสาว ศุภวรรณ สีแสน 



  
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
36 นางสาว สุภาวด ี สว่างแสง 
37 นางสาว นิตร์ตยา พรมพันธุ์ 
38 นางสาว วันดี ยอดพรหม 
39 นาง สุรีย์รัตน์ เณรแก้ว 
40 นางสาว นันทยา กันค า 
41 นางสาว ธัญรดา ครึ่งมี 
42 นางสาว จินดาพร รอบรู้ 
43 นาย รัชตะ พลเดช 
44 นางสาว ภัคนันท์ เรืองช่อ 
45 นาย ศรชัย อักษรผดุงกุล 
46 นาย รัตนพล จันทร์ทอง 
47 นางสาว ศิวพร เฉื่อยฉ่ า 
48 นางสาว อังศรา สิทธิฤทธิ์ 
49 นางสาว ณัฐณิชา ทองประไพ 
50 นางสาว อัจฉรา สายเภอ 
51 นาย ไพฑูรย์ วงศ์เวชวินิต 
52 นางสาว ศศิธร ธรรมชาติ 
53 นาง ผกาพันธ์ วรรณทัศน์ 
54 นาย ชินรัตน์ คุณชื่น 
55 นาย ก าธร อภิวงค์ 
56 นางสาว อรัญญา เสลา 
57 นาย สุริยาวุฒ ิ คะพันธ์ 
58 นางสาว วิชชุดา หวังผล 
59 นาง คณิตา เทียบพิมพ์ 
60 นาย เทคนิค ทองศรี 
61 นางสาว ศิริพร ฉัตรจังหรีด 
62 นาย มนตรี หมวดเมือง 
63 นางสาว วณิรัฐ ศรีชนะ 
64 นาย สุจินดา สุวรรณไตรย์ 
65 นาย ยุทธนา เจริญจิตร 
66 นางสาว รัตนาภรณ์ บ้านควน 
67 นาง จันทร์ฉาย ปัญญาเลิศ 
68 นาย ชานน แสงดี 
69 นางสาว ภัทราภรณ์ หลวงมั่ง 
70 นางสาว ฉันทนา ศรีภูแพน 
71 นางสาว พิมพ์พิศา มุลตรีภักดิ ์
72 นาย วิทยา เลิกสายเพ็ง 



  
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
73 นางสาว ศิริพร อูปแปง 
74 นาง จินตนา เลื่อนลอย 
75 นาง ปัญจลักษณ์ พรทอง 
76 นาย ไมรตรี มุลตรีภักดิ ์
77 นางสาว พชรวรรณ จันทร์ทัพ 
78 นาย อานัติ แก้วมุข 
79 นาย จริญ จินาเดช 
80 นางสาว ธิชาภรณ ์ ก านันตน 
81 นางสาว เสาวนีย์ อ านาจวงศ์ 
82 นางสาว ปนัดดา ใจสุธรรม 
83 นาย กู้เกียรติ ก้อนแก้ว 
84 นางสาว นิตยา เหลืองงาม 
85 นาง เตือนใจ ชินค า 
86 นางสาว กนกวรรณ หนูพินิจ 
87 นาง กาญจนา ริดมัด 
88 นางสาว กรรณิการ์ ลืนค า 
89 นาย สมโภชน ์ ปิ่นมณี 
90 นางสาว จิตติมา ยาชะรัด 
91 นาย ทรงกลด อาจแก้ว 
92 นางสาว กรรณิการ์ น  าดอกไม้ 
93 นางสาว ดวงตา คงใหม่ 
94 นาง ชมพิชา เลิกสายเพ็ง 
95 นางสาว อนัญญา หาบุญมี 
96 นางสาว อทิตยา ปัญญา 
97 นาย อภิชาติ สิทธิ์คงตั ง 
98 นางสาว สุธารัตน์ ศรีมาศ 
99 นางสาว วัชลาวล ี ร่มเย็น 
100 ว่าที่ ร.ต. เกรียงศักดิ์ ยนต์ชัย 
101 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จริยา จันทร 
102 นาย ไพศาล สุดยา 
103 นาย สุนทร เพชรกระโทก 
104 นาง กรองกาญจน์ อยู่อินทร์ 
105 นาง นภาพร พ่อลีละ 
106 นางสาว สุธาสิน ี ขุนใหม่ 
107 นางสาว ปไพพร บุญปก 
108 นาย พิบูลย์ชัย อินทนะ 
109 นาย ธนภุมิ เจสระ 



  
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
110 นางสาว พรชนก สุนทรานิล 
111 นางสาว จุฑามาศ ลวดทอง 
112 นางสาว วัลลภา วาสนาสมปอง 
113 นาง นิตยา ทางไธสง 
114 นางสาว สาวิตรี ชูแก้ว 
115 นางสาว ทิพย์ภาภรณ์ เจิมขวัญ 
116 นางสาว พิชญา ชุนแสนดี 
117 นาย สมภพ ชัยรินทร์ 
118 นาย อภิสิทธิ์ ปลิกแสง 
119 นางสาว ปนัดดา พิมพ์กาล 
120 นาง จุลัยวรรณ ยะใหม่วงค์ 
121 นางสาว ปรีดาภรณ์ โมงขุนทด 
122 นางสาว อรุณี นามอาษา 
123 นางสาว ธัญญารัตน์ คูณวงษ์ 
124 นางสาว กาญจนา ชิงรัมย์ 
125 นาง พิมพ์พรรณ เรืองธนาธิป 
126 นาย พนม รอดไธสง 
127 นางสาว ขวัญศิริน บุญหลง 
128 นางสาว ศิรินันท์ มั่งทัศน์ 
129 นาย ยุทธนา สังขวรรณ 
130 นาง ประนอม สังขวรรณ 
131 นางสาว อจิมา วงศ์ตาแพง 
132 นาง นันทยา ตรีนอก 
133 นาย ฤทธิพงษ์ ตรีนอก 
134 นางสาว นันทิยา นิ่มสวาท 
135 นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเสริม 
136 นางสาว ช่อผกา นิตะยะโส 
137 นาย เอกวัฒน์ ก้อนจันต๊ะ 
138 นางสาว วีณา ม้าเมือง 
139 นางสาว โสภา พูลนิน 
140 นางสาว หนึ่งหทัย ทองแสน 
141 นาย มานะชัย ประทุมทอง 
142 นางสาว จิรสุดา สงวนหงส์ 
143 นางสาว บัญชร ทาสีลา 
144 นางสาว เกษมศรี สุภาพันธ์ 
145 นาง พนมวรรณ์ ศรีคิรนิทร์ 
146 นาง ฟาฎีละห์ กูน ิ



  
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
147 นาย สุนนท์ จันทร์แก้ว 
148 นางสาว อมรินย์ พานสกุลบุตร 
149 นางสาว ณธิดา อินทร์แป้น 
150 นางสาว ชลธิชา ขอดไธสง 
151 นางสาว พาตีเม๊าะ สายาดะ 
152 นาย พูลธวรรธน ์ ภัทรธ ารงกุล 
153 นาง เทวา ภัทรธ ารงกุล 
154 นาง ประภารัตน์ อมรสุรินทวงศ์ 
155 นางสาว พรรณิกา ออมสิน 
156 นาง เสริมศรี เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ 
157 นาย เสมอ วุฒิ 
158 นาง นวลละออ โชติญาณวงษ์ 
159 นาง จิตรลดา บุญจ านง 
160 นาย ศศิวัฒน์ สุดประเสริฐ 

 


