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รายชื่อผู้สอบผ่านและได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ประจําปี 2564 
จากการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพฯ คร้ังที่ 3/2564 เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จํานวน 74 คน 

 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ สกุล 

1 นางสาว  กชกร  พงศาธีราพงศ์ 
2 นางสาว  กมลชนก  อุทารจิตต ์
3 นาย  กฤตติพัฒน์  ชื่นพิทยาวุฒิ 
4 นาย  กานต ์ บุณยะประภัศร 
5 นางสาว  กิรณา  สวัสดิไชย 
6 นางสาว  เกศรินทร ์ ตุรงคราวี 
7 นางสาว  ขวัญหทัยลักษ ์ บัวบาน 
8 นางสาว คณิศร แสนอุทยาน 
9 นางสาว  จอมเฑียร  ถาวร 

10 นางสาว  จันทิมันตุ ์ เพชรนุ้ย 
11 นางสาว  จามิกร  ตันสกุล 
12 นางสาว  จิรนุช  ลาภักด ี
13 นาง  จีรพันธ์  กลับทุ่ง 
14 นางสาว  จีวรัตน์  ฮอศิร ิ
15 นางสาว  เจนจิรา  กาแฮ 
16 นาย  เฉลิมพล  เทศพันธ์ุ 
17 นาย  เฉลิมพล  เทพสุริยะ 
18 นางสาว  ชนม์ธนิสา  วิวัฒน์วรายศ 
19 นาย  ชนะศักดิ ์ จิตมั่นคงธรรม 
20 นางสาว  ชนิตา  จอมประเสริฐ 
21 นางสาว  ชลกร  มีทอง 
22 นาย  ชลากร  ชัยราช 
23 นางสาว  ณัฐธิดา  ฉันท์ภากร 
24 นาย   ณัฐภาค ลาม 
25 นางสาว  ดารารัตน์  ทองศรี 
26 นางสาว  ดาราวรรณ  นิลคํา 
27 นางสาว  ธนวรรณ  สุดประเสริฐ 
28 นาย  ธเนศ  แสนรตัน์ 
29 นางสาว  ธัญชนก  บํารุงตระกลู 
30 นางสาว  ธัญษมัย  กิจโฉ 
31 นาย  นธวัฒน์ คําเบ็ง 
32 นางสาว นภวรรณ ศิระโรจนกุล 
33 นาย  นัฐวัฒน์  รัตนกุล 

   /ลําดับ... 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ สกุล 
34 นางสาว นันท์นภัส  เฉลิมวรรณ์ 
35 นางสาว  นาถฤด ี เดชะคัมพร 
36 นางสาว  เนรัญชรา  สุวรรณ์ 
37 นางสาว ปภัสรา แสนกล้า 
38 นาย  ปภาวิน  เจนเชี่ยวชาญ 
39 นาย  ปรเมศร ์ เทาด ี
40 นางสาว  พณศร  วัฒนานนท์ 
41 นางสาว  พรทิพย์  วิลัยกรวจ 
42 นางสาว  พรไพลิน  ว่องธนาการ 
43 นางสาว  พรรณรัชฏ์  ยุทธวารีชัย 
44 นางสาว  พลอยพันธ์ุ  กลิ่นวิชติ 
45 นางสาว พัทธนันท์ ศานติวรวงศ์ 
46 นาย  พิทักษ์  ไชยศร 
47 นางสาว  พิมลนาฏ  จันทร์กลั่น 
48 นางสาว  ภัทรกมล  มาลากุล ณ อยุธยา 
49 นางสาว  ภัทราพร  ทองยืน 
50 นางสาว  รดา  วงศ์ศิลปาการ 
51 นางสาว  รวีวิช  จันทร์สุวรรณ ์
52 นาย  รัชชานนท ์ จันทะมล 
53 นางสาว  รัฐนันท ์ วงค์กองแก้ว 
54 นางสาว  วชิรญาณ ์ เลิศไกร 
55 นาย  วรกานต์  บุญปริพันธ์ 
56 นางสาว  วรดา  ศิริพานิช 
57 นางสาว  วรรษมน  มหาทน 
58 นางสาว  วรัญญา  ศรีเกษ 
59 นาย  วัชรพงศ์  วงษ์ลา 
60 นางสาว  ศรีธิดา  บัวเลิศ 
61 นางสาว  ศุภากร  หวัง 
62 นางสาว  โศภิษฐา  จํารัสฉาย 
63 นางสาว  สลิลทิพย์  กุลณาวงศ์ 
64 นาย  สิทธิกานต ์ ดวงประภา 
65  นาย  สุกฤษ  ศิรัสชินกุล 
66 นางสาว  สุทธิดา  ลิ้มพิทักษ์ชัย 
67 นางสาว  สุภัสธิดา  ใจสัน 
68 นางสาว สุภาพร  เดชรัก 
69 นางสาว  อธิษฐาน  โมทอง 
70 นางสาว  อนัญญา  รังษิตนันท ์

   /ลําดับ... 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ สกุล 
71 นาย  อภินัทธ์  อินฝาง 
72 นางสาว  อัญชิสา  จันทรสมบัต ิ
73 นาย  อิทธิพัทธ์  จุ่นเจริญ 
74 นาย  อิสรา  ดุรงค์เดช 

 
ผู้มีสิทธิเก็บคะแนนวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ปี 2564 จํานวน 8 ราย 

ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ สกุล วิชาที่เก็บ 
1 นางสาว  ชญานิษฐ์  เงินดี เก็บวิชาชีพครัง้ที่1 
2 นางสาว  ปรางทิพย์  บุญไชยอภิสิทธ์ิ เก็บวิชาชีพครัง้ที่1 
3 นางสาว  ปาริชา  ศรีนุวัฒน์ เก็บวิชาชีพครัง้ที่1 
4 นางสาว ยัสมีน ดารามะ เก็บวิชาชีพครัง้ที่1 
5 นางสาว  ดาราพร  สิงห์ทอง เก็บวิชาชีพครัง้ที่2 
6 นางสาว  ทยากร  กิตติชัย เก็บวิชาชีพครัง้ที่2 
7 นางสาว  นันทพร  ปันต๊ะ เก็บวิชาชีพครัง้ที่2 
8 นางสาว  วริศรา  มีจ่ันเพชร เก็บวิชาชีพครัง้ที่2 

 
ผู้มีสิทธิเก็บคะแนนวิชากฎหมาย ปี 2564 จํานวน 63 ราย 

ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ สกุล วิชาที่เก็บ 
1 นางสาว  กรรณิการ์  คําสมัย เก็บกฎหมายครั้งที่1 
2 นางสาว  กาญจนาศิริ  ภูเรืองเดช เก็บกฎหมายครั้งที่1 
3 นางสาว  กานตรัตน์  สิทธิแสน เก็บกฎหมายครั้งที่1 
4 นางสาว  กุลสตรี  คันธบุปผา เก็บกฎหมายครั้งที่1 
5 นางสาว   กุศลิน ชัยวัฒนกุลวานิช เก็บกฎหมายครั้งที่1 
6 นางสาว  เกษสรินทร์  กันชัย เก็บกฎหมายครั้งที่1 
7 นางสาว  จงกลนี  ไทยทวี เก็บกฎหมายครั้งที่1 
8 นางสาว  จันทนี  รักสุไหอุเป เก็บกฎหมายครั้งที่1 
9 นางสาว  จารวี  วัฒนะวงศ์กูล เก็บกฎหมายครั้งที่1 

10 นาง  จิตรมณี  ก่ิงแก้ว เก็บกฎหมายครั้งที่1 
11 นาย  จีระศักดิ์  สายตา เก็บกฎหมายครั้งที่1 
12 นางสาว  ชาริณีย์  มุทขอนแก่น เก็บกฎหมายครั้งที่1 
13 นางสาว  ชุติกาญจน์  ศรีเถ่ือน เก็บกฎหมายครั้งที่1 
14 นางสาว  ณัฐปรียา  ชัยราช เก็บกฎหมายครั้งที่1 
15 นาย  ณัฐพงษ์  พัฒน์ไชยพูน เก็บกฎหมายครั้งที่1 
16 นางสาว  ณิญาพรรค์ภักดิ์  ภุมรินทร์ เก็บกฎหมายครั้งที่1 
17 นาย  ธนศักดิ์  จันทศิลป์ เก็บกฎหมายครั้งที่1 
18 นางสาว  ธนิตา  มีประเสริฐ เก็บกฎหมายครั้งที่1 
19 นางสาว  นันทิญา  อินทุวัน เก็บกฎหมายครั้งที่1 

    /ลําดับ... 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ สกุล วิชาที่เก็บ 
20 นางสาว  นูรพัชรี  กาเซ็ง เก็บกฎหมายครั้งที่1 
21 นาย   ปกป้อง อาริยะ เก็บกฎหมายครั้งที่1 
22 นางสาว  พรกนก  การะเกตุ เก็บกฎหมายครั้งที่1 
23 นางสาว  พริมา  มหายศนันท์ เก็บกฎหมายครั้งที่1 
24 นางสาว  พิชญธิดา  สุวรรณ เก็บกฎหมายครั้งที่1 
25 นางสาว  พิมพ์วิมล  รอดปลายนา เก็บกฎหมายครั้งที่1 
26 นางสาว  เพ็ญนภา  พรหมมินทร์ เก็บกฎหมายครั้งที่1 
27 นางสาว  เฟ่ืองนรี  อุดมลาภสกุล เก็บกฎหมายครั้งที่1 
28 นางสาว ภิญญดา มัญยานนท์ เก็บกฎหมายครั้งที่1 
29 นางสาว   มณีวรรณ ตัญจพัฒน์กุล เก็บกฎหมายครั้งที่1 
30 นางสาว  เมทินี  อ่ิมด้วยสุข เก็บกฎหมายครั้งที่1 
31 นาง   รุ่งนภา พรหมจันทร์ เก็บกฎหมายครั้งที่1 
32 นางสาว  ศศิรกานญ์  รุ่งสกุล เก็บกฎหมายครั้งที่1 
33 นาย  ศักดินนท์  บุญมี เก็บกฎหมายครั้งที่1 
34 นางสาว  สุดธิดา  บัวแก้ว เก็บกฎหมายครั้งที่1 
35 นางสาว  สุทัตตา  บุณยโสภณ เก็บกฎหมายครั้งที่1 
36 นางสาว  สุภาพร  ธรรมประดิษฐ เก็บกฎหมายครั้งที่1 
37 นางสาว  สุภาวี  ศรีวรนันท์ เก็บกฎหมายครั้งที่1 
38 นางสาว  หน่ึงฤทัย  ยืนยาว เก็บกฎหมายครั้งที่1 
39 นางสาว  กนกวรรณ  เนตรคํา เก็บกฎหมายครั้งที่2 
40 นางสาว  กรุณี  แสนเฉย เก็บกฎหมายครั้งที่2 
41 นางสาว  กัญญปภา  พงษ์เกษ เก็บกฎหมายครั้งที่2 
42 นาง กัลยา นราพจนวงศ์ เก็บกฎหมายครั้งที่2 
43 นางสาว  จันทร์เพ็ญ  ภาโนมัย เก็บกฎหมายครั้งที่2 
44 นางสาว  ฐานิสร  อุ่นสมัย เก็บกฎหมายครั้งที่2 
45 นางสาว  ณัฐฐา  งานภคมงคล เก็บกฎหมายครั้งที่2 
46 นางสาว  ธนิตา  สมบูรณ์ เก็บกฎหมายครั้งที่2 
47 นางสาว  ธารทิพย์  ใจเอียด เก็บกฎหมายครั้งที่2 
48 นางสาว  นิธิตา  โพธิคม เก็บกฎหมายครั้งที่2 
49 นางสาว  ปทิตตา  ประยูรศักดิ์ศิริ เก็บกฎหมายครั้งที่2 
50 นางสาว  ปัญญาวีร์  จันทร์หอม เก็บกฎหมายครั้งที่2 
51 นางสาว  ปาริชาต  ขมักการ เก็บกฎหมายครั้งที่2 
52 นาย  พัฒนา  แสนทวีสุข เก็บกฎหมายครั้งที่2 
53 นางสาว  ภัทรมน  ไตรวิจิตรคุณ เก็บกฎหมายครั้งที่2 
54 นางสาว  ภาวิณี  ศรีสุชาติ เก็บกฎหมายครั้งที่2 
55 นางสาว  มัลลิกา  ปัญญาผาบ เก็บกฎหมายครั้งที่2 
56 นางสาว  มาดีนา  กาฮง เก็บกฎหมายครั้งที่2 

    /ลําดับ... 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ สกุล วิชาที่เก็บ 
57 นางสาว  ยาวียะห์  อาแว เก็บกฎหมายครั้งที่2 
58 นาง  รัตนา  ทองจุไร เก็บกฎหมายครั้งที่2 
59 นางสาว วันเพ็ญ เราะหมัด เก็บกฎหมายครั้งที่2 
60 นาง  วาสนา  ทองเพ่ิมทรัพย์ เก็บกฎหมายครั้งที่2 
61 นางสาว  สุวภัทร  ทองเจริญ เก็บกฎหมายครั้งที่2 
62 นางสาว  อรนิดา  รังษิตนันท์ เก็บกฎหมายครั้งที่2 
63 นาย อัครพงศ์ อ้ิมทับ เก็บกฎหมายครั้งที่2 

 
ผู้สอบไม่ผ่าน ขาดสอบ และหมดสิทธเิก็บคะแนน ต้องสอบใหม่ทุกวิชาในการสอบ

ครั้งต่อไป จํานวน 75 คน 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ สกุล วิชาที่เก็บ 

1 นางสาว   กนกกานต์ รักษาพล ไม่ผ่าน 
2 นางสาว  กัญญา  พฤกษชาติ ไม่ผ่าน 
3 นางสาว  จิรนันท์  เกิดทวี ไม่ผ่าน 
4 นางสาว  ชณภา  วิหารพรหม ไม่ผ่าน 
5 นาย  ชาญพล  จันทศรี ไม่ผ่าน 
6 สิบตํารวจตรี  ชิโณรส  สุรางครัตน์ ไม่ผ่าน 
7 นางสาว  ชุติกาญจน์  มากมูล ไม่ผ่าน 
8 นาย   โชติพัฒน์ กาญจนเวโรจน์ ไม่ผ่าน 
9 นางสาว  ดลนภา  นามสําโรง ไม่ผ่าน 

10 นางสาว  ดวงพร  หล่อศิวาวชิรสุข ไม่ผ่าน 
11 นางสาว  ธนพร  ส่งแสงธรรมชัย ไม่ผ่าน 
12 นาย  ธนภัทร  พรหมชาติ ไม่ผ่าน 
13 นางสาว  ธิดา  ท้วมเลิศ ไม่ผ่าน 
14 นางสาว  นภัสสร  มาตา ไม่ผ่าน 
15 นางสาว  นริศรา  พรมพิทักษ์ ไม่ผ่าน 
16 นาง  บุษยกร  สะสม ไม่ผ่าน 
17 นางสาว  ปณิดา  มงคลสวัสดิ์ ไม่ผ่าน 
18 นาย  พัชรพล  ใจน้อย ไม่ผ่าน 
19 นางสาว  พัณณิตา  บุญยะนิจ ไม่ผ่าน 
20 นางสาว  ฟัลซานา  อับดุลรอมัน ไม่ผ่าน 
21 นางสาว   ฟาตีฮะ ลาโฮ๊ะยา ไม่ผ่าน 
22 นางสาว  ภัทรดา  นพฤทธิ์ ไม่ผ่าน 
23 นางสาว  ภูษณิศา  เกิดวาระ ไม่ผ่าน 
24 นางสาว  มาเรียม  ชูด่านกลาง ไม่ผ่าน 
25 นางสาว  มาลิณี  ศิริวงศ์ ไม่ผ่าน 
26 นางสาว  รวิสรา  แหยมเกิด ไม่ผ่าน 
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27 นาง   รุ่งนภา เกิดจํารัส ไม่ผ่าน 
28 นางสาว  ลิตาภัทร  ใจภักดี ไม่ผ่าน 
29 นาง  วาสนา  รุ่งพิรุณ ไม่ผ่าน 
30 นางสาว  วิราพร  จันทศิลป์ ไม่ผ่าน 
31 นางสาว  วีรวรรณ  พ่ึงรัตน์ ไม่ผ่าน 
32 นางสาว   ศิริพรรณ สิรินาถการนนท์ ไม่ผ่าน 
33 นางสาว  ศิริลักษณ์  มะสุวรรณ ไม่ผ่าน 
34 นาย  สมยศ  วุฒิชิรากรณ์ ไม่ผ่าน 
35 นางสาว  สาคร  แสนบุบผา ไม่ผ่าน 
36 นางสาว  สิริกร  แสงกระจ่าง ไม่ผ่าน 
37 นางสาว   สิวัยยา น่ิมสกุล ไม่ผ่าน 
38 นางสาว  สุทธิดา  เมืองพระฝาง ไม่ผ่าน 
39 นางสาว  โสภิดา  คลังภูเขียว ไม่ผ่าน 
40 นางสาว  หทัยภัทร์  บุษดี ไม่ผ่าน 
41 นางสาว  อนุชิดา  ใจแจ้ง ไม่ผ่าน 
42 นางสาว  อภิญญา  คล้ายบุตร ไม่ผ่าน 
43 นางสาว  อมรรัตน์  อุตรชน ไม่ผ่าน 
44 นางสาว  อาทิตยา  โพธ์ิพุ่ม ไม่ผ่าน 
45 นางสาว  อารีย์  ศรีบุญ ไม่ผ่าน 
46 นางสาว  อารีรัตน์  ศรีโปดก ไม่ผ่าน 
47 นาง   กัญญา ทองมาก หมดสิทธิเก็บ 
48 นางสาว  ธิดา  แก้วจันทร์ หมดสิทธิเก็บ 
49 นางสาว  นิภาพร  คําชาลี หมดสิทธิเก็บ 
50 นางสาว  ปิยะมาศ  สวาสดิ์นา หมดสิทธิเก็บ 
51 นางสาว  รุ่งนภา  พันธ์โภคา หมดสิทธิเก็บ 
52 นางสาว  วชรพร  จ๋าพิมาย หมดสิทธิเก็บ 
53 นางสาว  กุลนรี  พิมพ์สังกุล ขาดสอบ 
54 นาย  กุลพันธ์  เพ็ชรเพ็ง ขาดสอบ 
55 นางสาว  เกศวลี  โห้แพร ขาดสอบ 
56 นางสาว  เกศินี  ปรีเปรม ขาดสอบ 
57 นางสาว  จําปี  เสภา ขาดสอบ 
58 นางสาว  จุฬาลักษณ์  วรรณแก้ว ขาดสอบ 
59 นางสาว  ฉัตรสุดา  รอดภัย ขาดสอบ 
60 นางสาว  ซามีเราะ  สาและ ขาดสอบ 
61 นางสาว  ฐิติพร  พรเพชรปาณี ขาดสอบ 
62 นางสาว  ณหทัย  จิตรชื่น ขาดสอบ 
63 นาย  ณัฐชนน  สันดี ขาดสอบ 
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64 นางสาว ต้องตา เพ็งโคนา ขาดสอบ 
65 นางสาว  นาเดีย  บุญเทียม ขาดสอบ 
66 นางสาว  นาอีหม๊ะ  นะนิ ขาดสอบ 
67 นางสาว  นูรีฮัน  มูนอมานิง ขาดสอบ 
68 นางสาว  ปวิตรา  คลองเงิน ขาดสอบ 
69 นางสาว  พิมพ์ชนก  จีนาพันธ์ ขาดสอบ 
70 นางสาว รมณีย์ พรหมสุวรรณ ขาดสอบ 
71 นางสาว   ลริตา วงค์คง ขาดสอบ 
72 นางสาว  สมร  สามารถ ขาดสอบ 
73 นางสาว  สมฤดี  สิทธิการ ขาดสอบ 
74 นางสาว  สุธิดา  ยุติมิตร ขาดสอบ 
75 นาง  แสงรวี  นัยเนตร ขาดสอบ 

 

************************************ 

หมายเหตุ : กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกําลังดําเนินการจัดทําใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิกใหแ้ก่ผู้สอบผ่านท้ัง 74 คน หากดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด  
จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซตข์องกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
ที่ https://mrd-hss.moph.go.th                                               
               


