
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด 
เรื่อง ผลการสอบความรูเพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 
เปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด ประจําป 2564 

และ 
การอนุมัติข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด 

______________ 

ตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัดไดจัดสอบความรูเพ่ือขอข้ึนทะเบียนและ   
รับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด ประจําป 2564 ในรูปแบบออนไลน เม่ือวันท่ี     
16 ตุลาคม 2564  นั้น   

จากการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 28 ตุลาคม 
2564  ไดพิจารณาผลการสอบเปนท่ีเรียบรอยแลว มีผูสอบผานตามหลักเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 93 คน   
และคณะกรรมการวิชาชีพฯ ไดมีมติอนุมัติใหบุคคลดังกลาวไดรับการข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต               
เปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด จึงขอประกาศรายชื่อผูสอบผานท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนและ               
รับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ จํานวน 93 คน และรายชื่อผูสอบไมผานจํานวน 12 คน จากจํานวนผูเขาสอบ
ท้ังหมด 105 คน รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                                    ประกาศ ณ วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

                                                
     (นางกัญญาลักษณ  ณ รังษี) 

                    ประธานกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด 
             สําเนาถูกตอง       
 
 
 
 
  (สําราญ  
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           
 
 
 
 
 

  



๑ 

 

         รายช่ือผูสอบผานตามเกณฑ จํานวน 93 คน มีดังตอไปนี ้

 

ลําดับ เลขรหัสประจําตัวสอบ คํานําหนา ช่ือ-สกุล  
1 0000001 นางสาว กชกร วงษรวยด ี
2 0000003 นางสาว กรกนก ภูนอย 
3 0000004 นางสาว กรกมล สุจริตธรรม 
4 0000005 นาย  กฤตยชญ ภูจําปา 
5 0000006 นาย  กฤษดา จันจินา 
6 0000007 นางสาว กัญญณัฐ ทิพยฝน 
7 0000008 นางสาว กัญญาณัฐ แกวมณีวรรณ 
8 0000009 นางสาว กัญญาภัค ไชยฟองศรี 
9 0000010 นางสาว กัลยาณี ดวงแกว 

10 0000011 นางสาว กาญจนาภรณ แสงสุวรรณ 
11 0000012 นางสาว เกวลิน ระดม 
12 0000013 นางสาว จณิสตา ศิริพงษเวคิน 
13 0000014 นางสาว จันทรธิดา นันตะ 
14 0000016 นางสาว จุติกานต ถาวรรุงกิจ 
15 0000017 นางสาว เจนจิรา ไชยาแจม 
16 0000018 นางสาว เชาวน ีโพธิ์ทองคํา 
17 0000020 นางสาว ณัชชา หวงดี 
18 0000021 นางสาว ณัชญวัลคุ ทีปตวรนัน 
19 0000022 นางสาว ณัฏฐนิชา ทาระวรรณ 
20 0000023 นางสาว ณัฐชารีย วัฒนพงศ 
21 0000024 นางสาว ณัฐฐา เกตุทัต 
22 0000025 นางสาว ณัฐนันท ยันตวิเศษ 
23 0000026 นางสาว ณัฐวรา อนม่ัน 
24 0000027 นางสาว ณิช อาษาพนม 
25 0000029 นางสาว เทพอักษร ทิพยสุทธิ์ 
26 0000030 นางสาว ธรรมสรณ เยี่ยมเมธากร 
27 0000031 นางสาว ธัญญลักษณ ศิริคํา 
28 0000032 นางสาว ธัญลักษณ ตาลี ้
29 0000033 นางสาว ธันยชนก ศรีรุงโรจน 



๒ 

 

ลําดับ เลขรหัสประจําตัวสอบ คํานําหนา ช่ือ-สกุล  
30 0000034 นางสาว ธิดารัตน มาพวง 

31 0000035 นางสาว นภัสสร ศรีกาฬสินธุ 

32 0000036 นางสาว นลินรัตน วราวัฒนานนท 

33 0000037 นางสาว นะดา ติงหวัง 

34 0000038 นาย  นาสรี สะแม 

35 0000039 นางสาว นูรอัสมา เต็ง 

36 0000040 นางสาว นูริณ เหร็นเส็บ 

37 0000041 นางสาว เบญจมาภรณ ตระกูลทิพย 

38 0000042 นางสาว เบญณิญาภา พลอาสา 

39 0000043 นางสาว ปทุมรัตน ศรีอางขาง 

40 0000044 นางสาว ประกายดาว นอยสุวรรณ 

41 0000045 นางสาว ปรัชญารักษ ซังทิพย 

42 0000046 นางสาว ปรางกมล สุดรักษ 

43 0000047 นางสาว ปาณิศา สุรสีหนาท 

44 0000048 นางสาว พรชนัญ นิ่มพานิชย 

45 0000049 นางสาว พรธนิตย วิภาสไพศาล 

46 0000050 นางสาว พรปวีณ ตรีเภร ี

47 0000051 นางสาว พริบพันดาว รักษธรรม 

48 0000053 นาย  พัชรพล โยมงาม 

49 0000054 นางสาว พัชราภรณ วังสัตตบงกช 

50 0000055 นางสาว พัชริกา ศรีจันทร 

51 0000057 นางสาว ภัคจิรา รัตนาธรรม 

52 0000058 นางสาว ภัทริยา มาบุญธรรม 

53 0000060 นางสาว มนัสวี จิรเสรีกุล 

54 0000061 นางสาว มินตรา ศรีม่ัง 

55 0000062 นางสาว มุฑิตา อวมเปยม 

56 0000063 นางสาว เมธาพร บุหงาเรือง 

57 0000064 นางสาว เยาวลักษณ ดีสา 

58 0000065 นางสาว รัชดาพร พาเจริญ 

59 0000066 นางสาว รัตนภรณ สอนงาย 

60 0000067 นาย  รัตนโรจน อินทนนท 

61 0000068 นางสาว วชิรญาณ พันธกิจปฐมกุล 



๓ 

 

ลําดับ เลขรหัสประจําตัวสอบ คํานําหนา ช่ือ-สกุล  

62 0000069 นางสาว วณิชา ชูกร 

63 0000070 นางสาว วนิชชญา อมรพันธุสกุล 

64 0000071 นางสาว วรฉัตร นุยพันธ 

65 0000072 นางสาว วิรฎา สั่งสอน 

66 0000073 นางสาว ศศิญาพร กาวี 

67 0000074 นาย  ศิกขริน ชยวัฒนกิจจา 

68 0000075 นางสาว ศิรประภา ธีรชวูิวัฒน 

69 0000076 นางสาว ศิริกานต ไชยวุฒ ิ

70 0000077 นาย  สรศักดิ์ สุวรรณ 

71 0000078 นาย  สราวุธ ธิวัง 

72 0000080 นางสาว สิรญาภัสร เรืองเมธาศักดิ์ 

73 0000081 นางสาว สุธินา แกวกงพาน 

74 0000083 นางสาว สุภรา ธิตินรเศรษฐ 

75 0000084 นางสาว สุรางคณา แพงคํา 

76 0000086 นางสาว อภิชญา บุญสิริโรจน 

77 0000087 นางสาว อภิญญา กอนอินทร 

78 0000088 นางสาว อภิญญา มะเส็ง 

79 0000089 นาย  อรรถพล ใจมุข 

80 0000091 นางสาว อรุณวรางค อุนนะนนัทน 

81 0000092 นางสาว อักลีมา อิงดิง 

82 0000093 นางสาว อังคณา โปธา 

83 0000094 นางสาว อังศุมาลี อินทร 

84 0000095 นางสาว ฮาณีน อาลี 

85 0000096 นางสาว ฮุสนา ขนาดผล 

86 0000097 นาย  ไกรวุฒิ ฦาชา 

87 0000098 นางสาว คุณิตา เชื้อพันธุ 

88 0000100 นางสาว หทัยชนก ลอยลิบ 

89 0000101 นางสาว หนึ่งฤทัย บัวอากลีบ 

90 0000102 นางสาว อามีราห จินเดหวา 

91 0000104 นางสาว จริยา พนาสันติกุล 

92 0000105 นางสาว ทิพาพร ปทมะเสวี 

93 0000106 นางสาว ปวร ีนนทะแสน 



๔ 

 

รายช่ือผูสอบไมผาน และมีสิทธิเกบ็คะแนนหมวดวชิาชีพ จํานวน 9 คน มีดังตอไปนี้ 

 
รายช่ือผูสอบไมผาน และหมดสทิธิเกบ็คะแนน (ซึง่ในการสอบคร้ังตอไป ตองสอบทุกวิชา)  

จํานวน 2 คน มดีังตอไปนี ้

 

                 รายช่ือผูที่สอบไมผาน ทั้งสองหมวดวิชา จํานวน 1 คน  มีดังตอไปนี้ 

 
 
 
 

 

รายช่ือผูขาดสอบ จํานวน 1 คน มีดังตอไปนี ้
 
 
 

              หมายเหตุ : ในการน้ี กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะจะดําเนินการจัดทําใบอนุญาต เปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา
กิจกรรมบําบัด ใหแกผูสอบผานตามรายช่ือขางตน โดยคาดวาจะแลวเสร็จประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2564                
ท้ังน้ี จะประกาศแจงใหทราบทางเวปไซตกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ตอไป 

 

ลําดับ เลขรหัสประจําตัวสอบ คํานําหนา ช่ือ-สกุล ผลการเก็บคะแนน 

1 0000002 นางสาว กนกพร อุนเมือง เก็บวิชาชีพครั้งท่ี 1 

2 0000019 นางสาว ฐิติยา สําเนียง เก็บวิชาชีพครั้งท่ี 1 

3 0000028 นางสาว ณิชากร บุญทาคํา เก็บวิชาชีพครั้งท่ี 1 

4 0000052 นางสาว พัชชาสิร ิตะเฟย เก็บวิชาชีพครั้งท่ี 1 

5 0000056 นาย  ภควัต ศักดิ์เทวี เก็บวิชาชีพครั้งท่ี 1 

6 0000059 นาย  ภูวนัย แซหยอ เก็บวิชาชีพครั้งท่ี 1 

7 0000079 นางสาว สริตา จันหวาน เก็บวิชาชีพครั้งท่ี 1 

8 0000082 นาย  สุพัฒชัย ชูเสือหึง เก็บวิชาชีพครั้งท่ี 1 

9 0000090 นางสาว อรวีร ชีวาจร เก็บวิชาชีพครั้งท่ี 1 

ลําดับ เลขรหัสประจําตัวสอบ คํานําหนา ช่ือ-สกุล 
1 0000099 นางสาว ปลายฟา ศรีสุวงค 
2 0000103 นางสาว กาญจนา หมัดอะด้ํา 

เลขรหัสประจําตัวสอบ คํานําหนา ช่ือ-สกุล 

0000015 นางสาว จิรวด ีคงสําราญ 

เลขรหัสประจําตัวสอบ คํานําหนา ช่ือ-สกุล 

0000085 นางสาว แสงศิรินทร อยูเพ็ชร 


	เรื่อง ผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
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