


-2- 
รายช่ือผู้มีสิทธิสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 

สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจ าปี 2565 
--------------------------------------------------------- 

เลข
ประจ าตัว

ผู้สอบ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ สกุล การสอบ วิชาที่สอบ เวลาสอบ 

1 นางสาว กชพร  รังษีนภกูล การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
2 นาย กฤษฏิ์  ชูศิลป์กุล การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
3 นางสาว ชิดชนก  มานิพพาน การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
4 นางสาว  ณ พชรพร ไกรราช การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
5 นางสาว ณัฐนิช  โกศินานนท์ การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
6 นางสาว ณัฐวิภา  ลือสกลกิจ การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
7 นางสาว  ธนพรรณ ไชยกุลงามดี การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
8 นางสาว นริศรา  ผมปัน การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
9 นางสาว มาลิฉัตร์  สุวิสุทธิมนตรี การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 

10 นางสาว รัฐวดี  ไพสิฐเศวต การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
11 นางสาว วรัญญา  ขันแวว การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
12 นางสาว หนึ่งธิดา  ขวัญดี การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
13 นางสาว อริสรา  อ าพันธ์ศรี การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
14 นางสาว  ไอศญา สุ่มสังข์ การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
15 นางสาว กันตพร  ปราบงูเหลือม การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
16 นางสาว ดวงกมล  ศรีหาคุณ การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
17 นาย ธีรภัทร  ภูยอดนิล การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
18 นางสาว นันทวดี  ประสมแก้ว การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
19 นางสาว นารีรัตน์  ค านึง การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
20 นางสาว รุจิรา  ศรียา การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
21 นางสาว สิริวิมล  สุนทรวิภาต การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
22 นางสาว สุชาวดี  สิทธิเทียนชัย การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
23 นางสาว  สุนิสา พัฒนวณิชย์กุล การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
24 นางสาว สุภานันท์  มูลมะณี การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
25 นางสาว โสภิชา  อร่ามศรี การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
26 นาย  อนันต์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 09.00-16.00 น. 
27 นางสาว ฟ้าใส  เส็งค าภา 

การแก้ไขการได้ยิน 
เฉพาะกฎหมาย

และวิชาชีพ 
09.00-12.10 น. 

28 นางสาว  พิมพ์ภาณี นิลแจ้ง การแก้ไขการได้ยิน เฉพาะวิชาชีพ 09.00-11.00 น. 
29 นางสาว โสมวรรณ  อรุณ การแก้ไขการได้ยิน เฉพาะวิชาชีพ 09.00-11.00 น. 
30 นางสาว สุชานาถ  ประสพผลสุจริต การแก้ไขการได้ยิน เฉพาะกฎหมาย 11.10-12.10 น. 
 



 
 

 วัน เวลา และสถานที่สอบ    
  วันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ              

(ถนนสาธารณสุข 8) กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี            
โดยก าหนดการสอบมีดังต่อไปนี้                                      

 เวลา 09.00 – 11.00 น.  -   ความรู้ทางวิชาชีพ  100 ข้อ 
 เวลา 11.10 – 12.10 น.  -   จรรยาบรรณวิชาชีพ 20 ข้อ และกฎหมาย 30 ข้อ 
 เวลา 13.00 – 16.00 น.  - สอบสัมภาษณ์ 

 หมายเหตุ   
 1. วิชาความรู้ทางวิชาชีพ  ผู้สอบเลือกท าข้อสอบหมวดการแก้ไขการพูดหรือการแก้ไขการได้ยิน 

เพียงหมวดเดียว  
 2.  วิชากฎหมายและจรรยาบรรณประกอบด้วยเนื้อหา 

  2.1 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
  2.2 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
  2.3 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ                               

 3. การสอบสัมภาษณ์ ประเมินในหัวข้อ บุคลิกภาพ ความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะทาง ทัศนคติต่อ
วิชาชีพ และทัศนคติต่อการท างานและสังคม รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน (โดยในหัวข้อความรู้เฉพาะทางมี
ข้อสอบให้เลือกสอบ 1 ข้อ) 

 4. ผู้สมัครสอบต้องเข้าห้องสอบตามเวลาที่ก าหนดไว้ หรือถ้ามาแสดงตัวที่ห้องสอบหลังจาก       
เริ่มท าการสอบไปแล้วเกิน 30 นาที ถือว่าผู้สมัครสอบหมดสิทธิสอบในวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นต้องมีหลักฐาน
มาแสดงต่อคณะกรรมการอ านวยการสอบ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องน ามาในวันสอบ 
 1.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ (ที่ยังไม่หมดอายุ) 
 2.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกาสีน้ าเงิน น้ ายาลบค าผิด 

 



 
แนวปฏิบัติส าหรับการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน 

และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 
สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจ าปี 25๖5  

ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 

1. มาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ 
 1.1 ผู้ เข้าสอบทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในเบื้องต้นก่อนเข้า      

สนามสอบ ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะท าการวัดอุณหภูมิร่างกายซ้ า
อีก 2 ครั้ง หากอุณหภูมิร่างกายยังสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ผ่านการคัดกรอง  
และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ 

 1.2 ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่น ามาเองในห้องสอบ
ตลอดช่วงเวลาที่ท าการสอบ แต่ต้องเปิดหน้ากากเมื่อมีการตรวจสอบตัวตน 

 1.3 เนื่องจากได้มีการจัดตั้งจุดบริการคัดกรองและตรวจสอบอุณหภูมิเพ่ือให้บริการ    
แก่ผู้เข้าสอบทุกคน จึงขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบมาถึงสนามสอบก่อนเริ่มท าการสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง     
ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมาถึงสนามสอบช้ากว่าก าหนดเวลาดังกล่าวและเริ่มท าการสอบช้ากว่าก าหนด เนื่องจาก     
ต้องรอตรวจสอบอุณหภูมิ ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีเวลาสอบเพ่ิม และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ    
หลังเวลา 30 นาทีแรกของการสอบผ่านพ้นไป  

 1.4 ผู้เข้าสอบจะต้องรักษาระยะห่าง (Social distancing) โดยเคร่งครัดตลอด
ระยะเวลาที่อยู่ในอาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. มาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับผู้จัดสอบ 
 2.1 จัดตั้งจุดบริการคัดกรองและตรวจสอบอุณหภูมิ เพ่ือให้บริการตรวจสอบอุณหภูมิ

ร่างกายในเบื้องต้นแก่ผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการสอบทุกคนก่อนเข้าสนามสอบ โดยจุดบริการ       
คัดกรองและตรวจสอบอุณหภูมิ ณ บริเวณประตูด้านหน้าอาคารสถานที่สอบ 

 2.2 ให้เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการสอบทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่น ามา
เองตลอดช่วงเวลาอยู่ในสถานที่สอบ 

 2.3 จัดเตรียมสถานที่ ให้มีระบบระบายอากาศที่ถ่ายเทสะดวก 
 2.4 จัดแอลกอฮอล์เจลหรือจัดสถานที่ส าหรับล้างมือ พร้อมสบู่ กระดาษทิชชู่ใน

ห้องน้ าให้พอเพียง 
 2.5 ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมสอบ โดยจัดให้มีระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบอย่าง

น้อย 1 เมตร หรือเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
 
 

หมายเหตุ : มาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับการสอบความรู้ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 
 
 
 


