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คำสั่งสภากายภาพบำบัด 
ที่ ๒๗ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์จากสถาบันการศึกษาเพือ่ทำหน้าที่ยืนยันตัวตนของผู้เข้าสอบในการจัดสอบความรู ้
ผู้ขอข้ึนทะเบียนและรบัใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ แบบออนไลน์  

__________________________________ 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๗     
ได้กำหนดให้มีการจัดสอบความรู ้ผู้ขอขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด                    
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบดังกลา่วเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งอาจารย์จากสถาบันการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ยืนยันตัวตนของผู้เข้าสอบในการจัดสอบ
ความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ แบบออนไลน์ 
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

 

 
 

สถาบันการศึกษา 

วิชา ๐๒ 
วันท่ี ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๔ 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 

วิชา ๐๑ 
วันท่ี ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๔ 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 

วิชา ๐๓ 
วันท่ี ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๔ 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 
รายชื่ออาจารย์ 

๑. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑. ผศ.ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม 
๒. อ.ดร.จิรวัฒน์ วัฒนปัญญาเวชช์  

๑. ผศ.ดร.สุกัญญา เอกสกุลกล้า 
๒. ผศ.ดร.สุนทรี ทวีธนะลาภ 

๑. ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง 
๒. อ.ดร.จิรวัฒน์ วัฒนปัญญาเวชช์ 

๒. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑. ผศ.ดร.สาวิตรี วันเพ็ญ 
๒. อ.ดร.อธิพงศ์ พิมพ์ดี 

๑. ผศ.ดร.สาวิตรี วันเพ็ญ 
๒. อ.ดร.อธิพงศ์ พิมพ์ดี 

๑. ผศ.ดร.สาวิตรี วันเพ็ญ 
๒. อ.ดร.อธิพงศ์ พิมพ์ดี 

๓. มหาวิทยาลัยคริสเตียน ๑. อาจารย์ณัฎฐาพร แก้วโชติ 
๒. อาจารย์ปริญญาทิพย์ ทองด้วง 

๑. อาจารย์ ณัฎฐาพร แก้วโชติ 
๒. อาจารย์ปริญญาทิพย์ ทองด้วง 

๑. อาจารย์สาวิตรี เฉลิมพงศ์ 
๒. อาจารย์ทิพย์สุดา บานแย้ม 

๔. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑. ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย 
๒. อ.ดร.บุษบา ฉั่วตระกูล 
  

๑. ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย 
๒. อ.ดร.เสาวลักษณ์ เดชะ 

๑. ผศ.ดร.อุบล พิรุณสาร 
๒. ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล 
๓. รศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์ 

๕. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑. ผศ.ดร.สันทณี เครือขอน 
๒. อ.ดร.เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์ 
๓. อ.ดร.ปรเมศร์ เอิร์ด 

๑. ผศ.ดร.สันทณี เครือขอน 
๒. อ.ดร.เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์ 

๑. ผศ.ดร.สันทณี เครือขอน 
๒. อ.ดร.เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์ 

๖. มหาวิทยาลัยนเรศวร ๑. อาจารย์กวินทรา สิทธิไกรพงษ์ 
๒. อาจารย์โอฬาร อิสริยะพันธ์ุ 
๓. อาจารย์ฉัตรสุดา ศรีบุรี  

๑. อาจารย์กวินทรา สิทธิไกรพงษ์ 
๒. อาจารย์โอฬาร อิสริยะพันธ์ุ 
๓. อาจารย์ฉัตรสุดา ศรีบุรี  

๑. อาจารย์กวินทรา สิทธิไกรพงษ์ 
๒. อาจารย์โอฬาร อิสริยะพันธ์ุ 
๓. อาจารย์ธารวิมล อินทะชัย  



 ๒ 
 
 

สถาบันการศึกษา 

วิชา ๐๒ 
วันท่ี ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๔ 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 

วิชา ๐๑ 
วันท่ี ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๔ 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 

วิชา ๐๓ 
วันท่ี ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๔ 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 
รายชื่ออาจารย์ 

๗. มหาวิทยาลัยบูรพา ๑. ผศ.นงนุช ล่วงพ้น 
๒. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ 

๑. ผศ.นงนุช ล่วงพ้น 
๒. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ 

๑. ผศ.นงนุช ล่วงพ้น 
๒. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ 

๘. มหาวิทยาลัยพะเยา ๑. ผศ.ศิรินทิพย์ คำฟู 
๒. ผศ.อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ 
๓. ดร.ปาจรีย์ มาน้อย 

๑. ผศ.ศิรินทิพย์ คำฟู 
๒. ผศ.อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ 

๑. ผศ.ศิรินทิพย์ คำฟู 
๒. ผศ.อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ 
๓. ดร.ปาจรีย์ มาน้อย 

๙. มหาวิทยาลัยมหิดล ๑. อ.ดร.ศิวพร ลิมปนิลชาติ 
๒. ผศ.ดร.สุนีย์ บวรสุนทรชัย 
๓. อ.ดร.สิริกาญจน์ สมประสงค์ 

๑. อ.ดร.จุฑามาศ สุระพงษ์ชัย 
๒. ผศ.ดร.พีร์มงคล วัฒนานนท์ 
๓. อ.ดร.ศิระ บุญประสพ 

๑. อ.ดร.วัลลภ คุณานุสรชัย 
๒. ผศ.ดร.จตุพร สุทธิวงษ์ 
๓. อ.ดร.อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์ 

๑๐. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๑. อ.ดร.จารุภา เลขทิพย์ 
๒. อ.ดร.อรชุมา เมืองสอน 
๓. อ.ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร 
๔. อ.ดร.ชฏายุ อุดม  

๑. อ.ดร.จารุภา เลขทิพย์ 
๒. อ.ดร.อรชุมา เมืองสอน 
๓. อ.ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร 
๔. อ.ดร.ชฏายุ อุดม  

๑. อ.ดร.จารุภา เลขทิพย์ 
๒. อ.ดร.อรชุมา เมืองสอน 
๓. อ.ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร 
๔. อ.ดร.ชฏายุ อุดม  

๑๑. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๑. อ.ดร.ฉัตรชฎา สุตาลังกา 
๒. ผศ.ดร.พัฒนสิน อารีย์อุดมวงศ์ 

๑. อ.ดร.ฉัตรชฎา สุตาลังกา 
๒. ผศ.ดร.พัฒนสิน อารีย์อุดมวงศ์ 

๑. อ.ดร.ฉัตรชฎา สุตาลังกา 
๒. ผศ.ดร.พัฒนสิน อารีย์อุดมวงศ์ 

๑๒. มหาวิทยาลัยรังสิต ๑. อาจารย์อัญมณี ยิ่งยงยุทธ 
๒. อาจารย์ทิวา โกศล 

๑. อาจารย์อัญมณี ยิ่งยงยุทธ 
๒. อาจารย์ทิวา โกศล 

๑. อาจารย์อัญมณี ยิ่งยงยุทธ 
๒. อาจารย์ทิวา โกศล 

๑๓. มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 
ทรวิโรฒ 

๑. อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ 
๒. ผศ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข 

๑. ผศ.ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี 
๒. อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ 

๑. ผศ.ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี 
๒. ผศ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข 

๑๔. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ๑. อาจารย์ทศพร สุดใจ 
๒. อาจารย์เขมภัค เจริญสุขศิริ 

๑. อาจารย์ทศพร สุดใจ 
๒. อาจารย์เขมภัค เจริญสุขศิริ 

๑. อาจารย์ทศพร สุดใจ 
๒. อาจารย์เขมภัค เจริญสุขศิริ 

๑๕. มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร์  

๑. อ.ดร.วีรนันท์ แย้มรัตนกุล 
๒. อาจารย์ชัชวลัย สนธิกุล 

๑. อ.ดร.วีรนันท์ แย้มรัตนกุล 
๒. อาจารย์ชัชวลัย สนธิกุล 

๑. อ.ดร.วีรนันท์ แย้มรัตนกุล 
๒. อาจารย์ชัชวลัย สนธิกุล 

๑๖. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว-
เฉลิมพระเกียรติ 

๑. ผศ.สุนทรี ชยาวัชรกุล 
๒. อ.ดร.เจนจิรา อัสพันธ์ 
๓. อ.วรรณิษา แสนพันธ์ 

๑. ผศ.สุนทรี ชยาวัชรกุล 
๒. อ.ดร.เจนจิรา อัสพันธ์ 
๓. อ.วรรณิษา แสนพันธ์ 

๑. ผศ.สุนทรี ชยาวัชรกุล 
๒. อ.ดร.เจนจิรา อัสพันธ์ 
๓. อ.วรรณิษา แสนพันธ์ 

 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                           
(นางสมใจ  ลือวิเศษไพบลูย์) 
นายกสภากายภาพบำบัด 

 


