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ประกาศรายชื่อผูมสีิทธิสอบสัมภาษณสาขาจิตวิทยาคลินิก ประจาํป 2564 
วันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน 2564   

หองประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

                                
เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล 

001 นางสาว  กชกร  พงศาธรีาพงศ 
002 นางสาว  กมลชนก  อุทารจิตต 
003 นาย  กฤตติพัฒน  ช่ืนพิทยาวุฒ ิ
004 นาย  กานต  บุณยะประภัศร 
005 นางสาว  กิรณา  สวัสดิไชย 
006 นางสาว  เกศรินทร  ตรุงคราวี 
007 นางสาว  ขวัญหทัยลักษ  บัวบาน 
008 นางสาว คณศิร แสนอุทยาน 
009 นางสาว  จอมเฑียร  ถาวร 
010 นางสาว  จันทิมันตุ  เพชรนุย 
011 นางสาว  จามิกร  ตันสกุล 
012 นางสาว  จิรนุช  ลาภักดี 
013 นาง  จีรพันธ  กลับทุง 
014 นางสาว  จีวรัตน  ฮอศิริ 
015 นางสาว  เจนจิรา  กาแฮ 
016 นาย  เฉลมิพล  เทศพันธุ 
017 นาย  เฉลิมพล  เทพสุริยะ 
018 นางสาว  ชนมธนิสา  ววิฒันวรายศ 
019 นาย  ชนะศักดิ์  จิตมั่นคงธรรม 
020 นางสาว  ชนิตา  จอมประเสริฐ 
021 นางสาว  ชลกร  มีทอง 
022 นาย  ชลากร  ชัยราช 
023 นางสาว  ณฐัธิดา  ฉันทภากร 
024 นาย   ณฐัภาค ลาม 
025 นางสาว  ดารารัตน  ทองศร ี
026 นางสาว  ดาราวรรณ  นิลคาํ 
027 นางสาว  ธนวรรณ  สุดประเสริฐ 
028 นาย  ธเนศ  แสนรัตน 
029 นางสาว  ธญัชนก  บํารุงตระกูล 
030 นางสาว  ธญัษมัย  กิจโฉ 
031 นาย  นธวัฒน คาํเบ็ง 

   /เลขประจําตัวสอบ... 
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เลขประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล 
032 นางสาว นภวรรณ ศิระโรจนกุล 
033 นาย  นัฐวัฒน  รัตนกุล 
034 นางสาว นันทนภัส  เฉลิมวรรณ 
035 นางสาว  นาถฤดี  เดชะคัมพร 
036 นางสาว  เนรัญชรา  สุวรรณ 
037 นางสาว ปภัสรา แสนกลา 
038 นาย  ปภาวิน  เจนเชี่ยวชาญ 
039 นาย  ปรเมศร  เทาด ี
040 นางสาว  พณศร  วัฒนานนท 
041 นางสาว  พรทพิย  วิลัยกรวจ 
042 นางสาว  พรไพลนิ  วองธนาการ 
043 นางสาว  พรรณรัชฏ  ยุทธวารีชัย 
044 นางสาว  พลอยพันธุ  กลิ่นวิชิต 
045 นางสาว พัทธนันท ศานติวรวงศ 
046 นาย  พิทักษ  ไชยศร 
047 นางสาว  พิมลนาฏ  จันทรกล่ัน 
048 นางสาว  ภัทรกมล  มาลากุล ณ อยุธยา 
049 นางสาว  ภัทราพร  ทองยนื 
050 นางสาว  รดา  วงศศิลปาการ 
051 นางสาว  รวีวิช  จันทรสุวรรณ 
052 นาย  รัชชานนท  จันทะมล 
053 นางสาว  รัฐนันท  วงคกองแกว 
054 นางสาว  วชิรญาณ  เลิศไกร 
055 นาย  วรกานต  บุญปริพันธ 
056 นางสาว  วรดา  ศิริพานิช 
057 นางสาว  วรรษมน  มหาทน 
058 นางสาว  วรัญญา  ศรีเกษ 
059 นาย  วัชรพงศ  วงษลา 
060 นางสาว  ศรีธิดา  บัวเลิศ 
061 นางสาว  ศุภากร  หวัง 
062 นางสาว  โศภิษฐา  จํารัสฉาย 
063 นางสาว  สลิลทิพย  กุลณาวงศ 
064 นาย  สิทธิกานต  ดวงประภา 
065  นาย  สุกฤษ  ศริัสชินกุล 
066 นางสาว  สุทธดิา  ลิ้มพิทักษชัย 
067 นางสาว  สุภัสธดิา  ใจสัน 

   /เลขประจําตัวสอบ... 
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068 นางสาว สุภาพร  เดชรัก 
069 นางสาว  อธษิฐาน  โมทอง 
070 นางสาว  อนัญญา  รังษิตนันท 
071 นาย  อภินัทธ  อินฝาง 
072 นางสาว  อัญชิสา  จันทรสมบัติ 
073 นาย  อิทธิพัทธ  จุนเจริญ 
074 นาย  อิสรา  ดุรงคเดช 

 
 
 

* หมายเหต ุ: -  ผูสอบผานขอเขียนใหรายตัวสอบสัมภาษณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. 
     ณ หองประชุม 1 ช้ัน 9  อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

            -  ไมมีอาหาร/เคร่ืองดื่มจําหนาย 
  -  ผูมีสิทธิเก็บคะแนนจะประกาศในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 

               ทางเว็บไซตของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
               หรือ http://mrd-hss.moph.go.th 
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แนวปฏบิัติสําหรับการสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียน 
และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ประจําป 25๖4  

 
 

มาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับผูเขาสอบ 
 1. ผูเขาสอบทุกคนตองผานการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายในเบื้องตนกอนเขา      สนาม

สอบ ในกรณีที่ผูเขาสอบมีอุณหภูมิรางกายสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส จะทําการวัดอุณหภูมิรางกายซ้ําอีก 2 
ครั้ ง หากอุณหภูมิรางกายยังสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส จะถือวาเปนบุคคลที่ไมผานการคัดกรอง  
และไมไดรับอนุญาตใหเขาสถานที่สอบ 

 2. ใหผูเขาสอบทุกคนสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยที่นํามาเองในหองสอบตลอด
ชวงเวลาที่ทําการสอบ แตตองเปดหนากากเมื่อมีการตรวจสอบตัวตน 

 3. เน่ืองจากไดมีการจัดตั้งจุดบริการคัดกรองและตรวจสอบอุณหภูมิเพื่อใหบริการ    แก
ผูเขาสอบทุกคน จึงขอความรวมมือใหผูเขาสอบมาถึงสนามสอบกอนเริ่มทําการสอบอยางนอย 1 ชั่วโมง     ใน
กรณีที่ผูเขาสอบมาถึงสนามสอบชากวากําหนดเวลาดังกลาวและเริ่มทําการสอบชากวากําหนด เน่ืองจาก     
ตองรอตรวจสอบอุณหภูมิ ผูเขาสอบจะไมไดรับอนุญาตใหมีเวลาสอบเพิ่ม และไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ    
หลังเวลา 30 นาทีแรกของการสอบผานพนไป  

 4. ผูเขาสอบจะตองเตรียมอาหารและเครื่องดื่มมาเอง 
 5. ผูเขาสอบจะตองรักษาระยะหาง (Social distancing) โดยเครงครัดตลอดระยะเวลา

ที่อยูในอาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

หมายเหตุ : มาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับการสอบความรูดังกลาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งน้ี โดยใหเปนไปตามมาตรการ
ปองกันโรคของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
และพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 
 


