
 
 
 
 
 

คำสั่งสภากายภาพบำบัด 
ที่ ๑๗ /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
__________________________________ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๗                      
ได้กำหนดให้มีการจัดสอบความรู ้ผู้ขอขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด                      
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบดังกล่าว                
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั ้งคณะกรรมการคุมสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั ้งที ่ ๒/๒๕๖๓ 
ดังต่อไปนี้ 

ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สนามสอบจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั อาคารจุฬาพฒัน์ ๒ ช้ัน ๒ คณะสหเวชศาสตร์  

(๑) นางรุ่งทิวา วัจฉละฐิต ิ ประธานคณะกรรมการคุมสอบ  
(๒) นางสาววราภรณ์ สอนสะอาด กรรมการคุมสอบ ห้อง ๒๓๒   
(๓) นางสาวตุ๊กตา ชาติมานพ กรรมการคุมสอบ ห้อง ๒๓๒   
(๔) นางสาวอมรรัตน์ ฟเจริญ กรรมการคุมสอบ ห้อง ๒๓๔   
(๕) นางสาวอรทัย อารีวงษ์ กรรมการคุมสอบ ห้อง ๒๓๔  
  

สนามสอบมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ลานอเนกประสงค์ ช้ัน ๑ อาคาร ๒ คณะเทคนิคการแพทย ์
(๑) นางสาวกล้วยไม ้ พรหมด ี ประธานคณะกรรมการคุมสอบ  
(๒) นางอรสิรา อุดจันทร ์ กรรมการคุมสอบ  
(๓) นางสาวรสรินทร ์ สาท ี กรรมการคุมสอบ  
 

สนามสอบมหาวทิยาลยัครสิเตยีน ห้อง ๒-๓๐๑ อาคารศรสีริินธร  
(๑) นายสุริยา  ซอล ี ประธานคณะกรรมการคุมสอบ  
(๒) นางสาวชญานี ชาวนาวิก กรรมการคุมสอบ    
(๓) นางประภาพร เพ็งแสงอ่อน กรรมการคุมสอบ 

 
/สนามสอบ… 

 



๒ 
 

สนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องประชุมศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์                  
แสงอุดม ช้ัน ๑๒ อาคาร ๒ 

(๑) นายพิชัย  ปาพันธ์ ประธานคณะกรรมการคุมสอบ  
(๒) นางสาวสรุภี ดวงถาวร กรรมการคุมสอบ  
(๓) นางสรอ้ยเพชร จรสัศร ี กรรมการคุมสอบ 

ห้องบรรยาย ๒ ช้ัน ๑๒ อาคาร ๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
(๑) นายพิชัย  ปาพันธ์ ประธานคณะกรรมการคุมสอบ  
(๒) นางสาวอรพิน จอมปิ่นทอง กรรมการคุมสอบ  
(๓) นายศุภกิจ  กิติเปง็ กรรมการคุมสอบ  
 

สนามสอบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ ห้อง ๒๔๘ ช้ัน ๒ ตึกปิยชาติ ๑  
(๑) นางอัญชล ี สุโภภาค ประธานคณะกรรมการคุมสอบ  
(๒) นางสาวมยุร ี เอี่ยมไธสง กรรมการคุมสอบ 
(๓) นางสาวชญานี  วงศ์เจรญิ กรรมการคุมสอบ 
(๔) นางสมควร พานเงิน กรรมการคุมสอบ 

 
สนามสอบมหาวทิยาลยันเรศวร ห้องบรรยาย ๓๔๐๕/๑-๓๔๐๕/๒ ช้ัน ๔ อาคารปฏิบัติการ  

(๑) นายมารุต  ว่องประเสริฐการ ประธานคณะกรรมการคุมสอบ  
(๒) นางสาวอัจจิมา เอี่ยมสว่าง กรรมการคุมสอบ 
(๓) นางสาวสริิพร สุขศิร ิ กรรมการคุมสอบ 
 

สนามสอบมหาวทิยาลยัพะเยา ห้องปฏิบัตกิารทางกายภาพบำบัด ห้อง AHS2101 
คณะสหเวชศาสตร ์

(๑) นางสาวฉัตรชฎา สุตาลังกา ประธานคณะกรรมการคุมสอบ  
(๒) นายเดช  ดอกพวง กรรมการคุมสอบ 
(๓) นายโกเมศ ลออพันธ์ุสกุล กรรมการคุมสอบ 
 

สนามสอบมหาวทิยาลยัมหดิล ช้ัน ๔ อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

(๑) นางพัชร ี  คุณค้ำชู ประธานคณะกรรมการคุมสอบ  
(๒) นางสาวพลอยชนกภรณ์   เพิ่มแสงสุวรรณ กรรมการคุมสอบ ห้อง ๔๐๑  

 
/ (๓) นางสาว... 



๓ 
 

(๓) นางสาวจินตนา กัลยาลงั กรรมการคุมสอบ ห้อง ๔๐๑   
(๔) นางสาวณัฐฐรีย ์ พงษ์สรุีย ์ กรรมการคุมสอบ ห้อง ๔๐๓   
(๕) นางสาวเปรมณิช เปรมศักดิ ์ กรรมการคุมสอบ ห้อง ๔๐๓  
 

สนามสอบมหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง ห้องประชุม E3B101 อาคาร E3 ช้ัน ๑  
(๑) นายประภาส โพธ์ิทองสุนันท ์ ประธานคณะกรรมการคุมสอบ  
(๒) นางสาวอัญญาชุล ี กนกพิชญไกร กรรมการคุมสอบ 
(๓) นางสาวรักษ์สุดา เกลี้ยงคง กรรมการคุมสอบ 
 

สนามสอบมหาวทิยาลยัรงัสติ ห้อง ๖๐๒ ตึก ๖   
(๑) นางสาววณิชชา คูวิบูลย์ศิลป ์ ประธานคณะกรรมการคุมสอบ  
(๒) นางสาวสริิกาญจนา รุ่งเรือง กรรมการคุมสอบ 
(๓) นางสาวพิมลพรรณ จีนบันทกึ กรรมการคุมสอบ 
(๔) นางกิติยา  พลนาค กรรมการคุมสอบ 
 

สนามสอบมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ห้อง ๔๑๕๐๐ อาคารเรยีนรวม ๔ ช้ัน ๓  
(๑) นางสาวสจุิตรา บุญหยง ประธานคณะกรรมการคุมสอบ  
(๒) นางสาวลัดดาวัลย ์ ปานมาศ กรรมการคุมสอบ 
(๓) นางสาวศุภลักษณ์ คงศร ี กรรมการคุมสอบ 
 

สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ห้อง ๖๐๙ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น ๖ 
อาคารบริการหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 

(๑) นางสาวนันทิน ี นวลนิ่ม ประธานคณะกรรมการคุมสอบ  
(๒) นายปกครอง แดนนอก กรรมการคุมสอบ 
(๓) นางสาวขนิษฐา ใจกล้า กรรมการคุมสอบ 

ห้องสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
(๑) นางสาวนันทิน ี นวลนิ่ม ประธานคณะกรรมการคุมสอบ  
(๒) นางสาวสุภาพร สีบุญ กรรมการคุมสอบ 
(๓) นางสาวกรกรรักษ์ ธรรมลังกา กรรมการคุมสอบ 

 
 

/สนามสอบ... 



๔ 
 

สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ห้อง Med527-8 ชั้น ๕ อาคารแพทยศาสตรศึกษาราช-
นครินทร์ 

(๑) นายวรชาติ เฉิดชมจันทร ์ ประธานคณะกรรมการคุมสอบ  
(๒) นางสาวสุวนันท ์ ชุ่มช่ืน กรรมการคุมสอบ 
(๓) นายทรงพล ปานสุวรรณ กรรมการคุมสอบ 

 
สนามสอบมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ ห้อง ๒-๒๒๐ ช้ัน ๒ ตึกอาคารเรียน  

(๑) นางสาวสริิญญา วิริยโรจนกุล ประธานคณะกรรมการคุมสอบ  
(๒) นางจริยาภรณ์ จริงเจริญวัฒน ์ กรรมการคุมสอบ 
(๓) นางสาวณัฐวรรณ ภักดีรัตน์ กรรมการคุมสอบ 
 

สนามสอบวทิยาลยัเซนตห์ลยุส์ ห้อง ๖๐๑ ช้ัน ๖ อาคารเซนต์ไมเกิ้ล  
(๑) นางสาวชัชฎา ชินกุลประเสรฐิ ประธานคณะกรรมการคุมสอบ  
(๒) นางสาวสุภาพร  กลิ่นขจร กรรมการคุมสอบ 
(๓) นายจักรพนัธ์ุ   จันธานี กรรมการคุมสอบ 
 

ให้คณะกรรมการคุมสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) ดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง การจัดสอบความรู้                   

เพื่อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 
(๒) รายงานผลดำเนินการจัดสอบต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสอบและขึ้นทะเบียนเป็น                   

ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 
 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ 
 

สั่ง ณ วันที่  ๘  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

       
  (นางสมใจ ลอืวิเศษไพบูลย)์ 
 นายกสภากายภาพบำบัด 


