
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  
เรื่อง ผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ  

สาขาการแพทย์แผนจีน ประจ าปี 25๖5 ในรูปแบบออนไลน์ และการอนุมัติขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 

 
ตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน และกองสถานพยาบาลและการประกอบ

โรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ด าเนินการจัดสอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต   
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจ าปี 25๖5 ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2565   
ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ในการประชุมครั้งที่  1/2566 วันที่            
6 มกราคม 2566 ได้พิจารณาและรับรองผลการสอบความรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน จึงออกประกาศ ดังนี้ 
1. ผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ         

สาขาการแพทย์แผนจีน จ านวน 122 คน รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี ้ 
2. ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ด าเนินการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนภายใน 180 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์
แผนจีนมีค าสั่งรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

 (1) บุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางระบบ Biz 
Portal 

 (2) บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้ขอรับใบอนุญาต 
พร้อมช าระค่าธรรมเนียม จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ ชั้น 1 ตึกกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี หรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการรับใบอนุญาต
แทนได ้

ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
และจะถูกตัดออกจากสารบบ  

3. ส าหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อและผลการ
สอบไดด้้วยตนเอง ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

 (1) ตรวจสอบรายชื่อไดท้างเว็บไซต ์http://register.hss.moph.go.th/tcm  

 (2) ผู้ที่สอบไม่ผ่านสามารถยื่นค าร้องขอดูคะแนนด้วยตนเองได้ภายใน  ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ประกาศผลการสอบในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี (ไม่แจ้งผลทางโทรศัพท์) 

  
  
 
 
 

(3) ผู้ที่สอบ... 
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บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ 
ผู้สอบผ่านความรู้และอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 

สาขาการแพทย์แผนจีน จ านวน 122 คน 
ลงวันที่  12  มกราคม  2566 

 
 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

สอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล 

1 650003 นางสาว กนกพร แช่มศิริวัฒน์ 

2 650007 นางสาว กรชนก เรืองศร ี

3 650011 นาย กอปรลาภ อัศวพนากิจ 

4 650014 นางสาว กันต์กนิษฐ์ ทันตะกาลก้อง 

5 650016 นางสาว กาญจนาพร เหมพนม 

6 650018 นางสาว กานต์สินี จึงด ารงกิจ 

7 650021 นาย กิตติธัช ผลวิริยะนนท์ 

8 650023 นาย กิตติศักดิ์ เจริญพรเศรษฐา 

9 650027 นาย กุลวรรธน ์เจริญศรีศิลป์ 

10 650029 นางสาว กุสุมาภรณ์ โสภาสาย 

11 650033 นาย เขมณัฐ ค าพันธ์ 

12 650034 นางสาว เขมะพิมพ์ แจ่มสว่าง 

13 650037 นางสาว จณิสตา โพธิ์มูล 

14 650040 นางสาว จารวีกร สินธุสิงห ์

15 650042 นางสาว จิดาภา ศรีภูมิสุริยกานต์ 

16 650043 นางสาว จิรประภา กันชม 

17 650047 นางสาว จุฑามาศ ไชยช่วย 

18 650049 นางสาว จฑุารัตน์ ถิรศักดิ์ธนา 

19 650053 นางสาว ชญาขนิษฐ์ ศรีสุทธิสอาด 

20 650054 นางสาว ชนกนันท์ ชวชาติ 

21 650056 นางสาว ชนัญชิดา พันพัวธนกฤต 

22 650057 นางสาว ชนัญธร แสงอ่วม 

23 650068 นางสาว ชัญญานุช นนท์เทศา 

24 650071 นางสาว ชื่นกมล ประเสริฐศรี 

25 650074 นางสาว ชุติมน ทองค า 

26 650075 นางสาว ชุติรัตน์ ส่งสีเมฆ 

27 650078 นางสาว ญาสุมินทร์ ขนานไต้ 
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ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

สอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล 

28 650082 นางสาว ณัชริกานต์ งามพันธ์เวชชะกุล 

29 650083 นางสาว ณัฎฐา เทิดภาปิยะนาค 

30 650088 นางสาว ณัฐณิชา ไทยประไพสาร 

31 650090 นางสาว ณัฐณิชา บรมธนรัตน์ 

32 650100 นางสาว ณิชกุล หัตถเลิศ 

33 650101 นางสาว ณิชาภัทร เกษมอมรกุล 

34 650109 นางสาว ทรงพร ป้อมแดง 

35 650121 นางสาว ธนวรรณ ชัดเจน 

36 650127 นางสาว ธัญชนก ตันติรุ่งอรุณ 

37 650129 นางสาว ธัญวรัตน์ รัตนสัจธรรม 

38 650135 นาย ธีรศักดิ์ อินทนนท์ 

39 650142 นางสาว นัทชา ธรรมพงศ์พันธ์ 

40 650150 นาย บุญญวิชญ์ ไช่ 

41 650152 นางสาว บุษยมาศ คุ้มคง 

42 650153 นางสาว เบญจมาศ แซ่ย่าง 

43 650161 นางสาว ปภาวี เมืองศรีนุ่น 

44 650165 นางสาว ปรางค์วลี เตชะพิริยะกุล 

45 650167 นางสาว ปวริศรา ไชยค า 

46 650169 นางสาว ปัญสกานต์ อนิวรรตน์ 

47 650172 นางสาว ปุณณภา ที่ตั้งมังกร 

48 650176 นางสาว ผุสดี สกุลเตียว 

49 650177 นางสาว พชรพร พิทักษ์ธรรมณี 

50 650178 นางสาว พนิตนันท์ พนิตภราดร 

51 650179 นางสาว พนิษฐา วงศ์ใหญ่ 

52 650184 นางสาว พรรษชล รัตนคุณูประการ 

53 650185 นางสาว พลอยไพลิน แซ่หลี 

54 650201 นางสาว พีรียา ตนะกุล 

55 650202 นางสาว พุทธพร สรรพกิจบ ารุง 

56 650203 นางสาว แพทรีเซีย บุญมาเลิศ 

57 650215 นาย ภูวรินท์ เพ็ชรดาชัย 

58 650227 นางสาว รักษิณา คีรีนะ 
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ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

สอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล 

59 650231 นาย รัฐศาสตร์ นาระ 

60 650233 นางสาว รุ่งพิจิตร เลื่องยศลือชากุล 

61 650237 นางสาว วรรณนภา หวังสุข 

62 650244 นางสาว วสมน โอภาสเพิ่มพงศ์ 

63 650250 นางสาว ศรัญญา สาธารณพร 

64 650251 นางสาว ศรารักษ์ โภคภิรมย์ 

65 650260 นางสาว ศิวพร ทองชล 

66 650261 นาย ศุภกฤต ผวนผิน 

67 650267 นางสาว สมลภรณ์ ศุภพณิชสกุล 

68 650269 นางสาว สรวีย ์ทองพรหม 

69 650276 นาย สิปปภพ พรหมกอบโชค 

70 650277 นางสาว สิริกร สกุลยืนยง 

71 650280 นางสาว สุชัญญา แซ่อ้ึง 

72 650284 นางสาว สุประวีณ์ สร้อยทอง 

73 650286 นางสาว สุพิชญ์กาณฑ์ อัครนันทกุล 

74 650288 นางสาว สุภาวด ีทองสามสี 

75 650314 นางสาว อิสริยาภรณ์ แซ่จัง 

76 650334 นาย ฮิโระฮามะ ประภาศรี 

77 650339 นางสาว จรรยา วัชรอาภานุกร 

78 650358 นางสาว ปัณณธร เมฆะอ านวยชัย 

79 650362 นางสาว พรชนก มั่งมูล 

80 650370 นาง ภัสราวด ีวงศ์ไพศาลลักษณ์(นวลศรี) 

81 650376 นางสาว สิริพร เฟ่ืองจิตต์ 

82 650381 นางสาว อทิตยา สมพงษ์ 

83 650387 นางสาว ณัฐวดี ก้องสกุล 

84 650395 นางสาว กัญญาพัช พันธุ์พงศ์ศิริ 

85 650406 นางสาว จารุวรรณ เพ็งวัน(ดวงค าวัน) 

86 650407 นางสาว จินต์จุฑา สงวนกิตติพันธุ์ 

87 650408 นางสาว จิราพรรณ โลมะวิสัย 

88 650412 นางสาว ชนม์นิภา โฆษิตาภา 

89 650415 นางสาว โชติกา จินตฤทัย 
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ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

สอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล 

90 650424 นางสาว ธัญชนก รัตนประสาท 

91 650425 นางสาว ธัญลักษณ์ วะราโภ 

92 650430 นางสาว นิตยา แซ่ลิ้ม 

93 650432 นางสาว ปวันรัตน์ ทัพธวัช 

94 650437 นางสาว พรรษธร พุทธอ านวย 

95 650438 นางสาว พรสินี กลิ่นจันทร์ 

96 650441 นาย พุทธินัทธ์ จงเจริญเลิศสิน 

97 650446 นางสาว วรฤทัย ค ามี 

98 650451 นางสาว วิชญาพร ตันสกุล 

99 650452 นางสาว วิภานีย ์สุวรรณชัยรบ 

100 650453 นาย ศรัณยพงษ์ ภูมิพิชญ์ปุณญชา 

101 650454 นางสาว ศศิธร พินโย 

102 650456 นางสาว ศุภิสรา งามเจริญ 

103 650462 นางสาว อรัญญา วีระเชียรโชต ิ

104 650465 นาย จิรภัทร เสียงใส 

105 650467 นางสาว ทิชาชล ภูอาจสูง 

106 650468 นางสาว ธันยพร บุญเพียรผล 

107 650470 นางสาว ภีมกาญจน์ แพกุล 

108 650471 นาย ยู่ว-เซิง หลิน 

109 650472 นาย โห่วหยิ่น เต็ง 

110 650474 นางสาว กิติยาธรณ์ มุลิ 

111 650475 นาย ชินพันธุ์ วิรุฬห์ไกรวิน 

112 650476 นางสาว ณัฐธิดา เล็กเจริญ 

113 650480 นางสาว นิรมล เกตุอินทร์ 

114 650482 นางสาว พนิดา ถาวรเจริญสุโข 

115 650483 นางสาว พรทิวา ชมถ่ิน 

116 650485 นางสาว พิมพาภรณ์ รามจาตุ 

117 650487 นางสาว ภาวิน ีสุขมณี 

118 650488 นางสาว มณฑ์พิชญา พุฒิพงษ์ปัญญา 

119 650491 นางสาว วฤนธร เผ่าอินทร์ 

120 650492 นางสาว ศศิธร ค าบุญเรือง 
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ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

สอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล 

121 650493 นางสาว สิริยากร จันทารุน 

122 650494 นางสาว สุวนันท์ พิมพ์ส าฤทธิ์ 
 

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


