ประกาศรายชื่อผูที่ผานการพิจารณาคุณสมบัติฯ เขารับการฝกอบรม
หลักสูตร “การฝกปฏิบตั ิงานดานจิตวิทยาคลินิก” รุนที่ 7 ป 2558
ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 ธันวาคม 2558
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ชื่อ-สกุล
น.ส.ศิฎากร อ่อนน้อม
น.ส.กัญญาวีร์ สุทธศรี
น.ส.วรรษา วงศ์เพ็ญ
น.ส.วิระยา บุณยะพิจิตร์
น.ส.กุลธิดา พิพัฒน์จรัสสกุล
น.ส.กมลวรรณ บุญประสพวิทยา
น.ส.ษมาศม คุปต์กาญจนากุล
น.ส.พรชนิต จําเนียรกาล
นางชนกนันท์ นาคสิงห์
น.ส.มนัสฐนันท์ ทรัพย์มี
น.ส.บุณฑริกา หาญวณิชย์เวช
นายหัตถพันธ์ วงชารี
น.ส.นัฐกานต์ ปัญทจักร์
นายธนศักดิ์ จันทศิลป์
นายศุภณัฐ พัฒนพันธุ์พงศ์
น.ส.ณัฏฐนิชชา อัศวจินดานุกุล
น.ส.ณัฐวดี ปิตตาทะโน
น.ส.ยมลพร เร่บ้านเกาะ
น.ส.พิชชาพร สิทธิโชค
น.ส.ศศิวิมล โสภาพ
น.ส.นิชา กรมสุริยศักดิ์
น.ส.กัญญารัตน์ บุตรพันธุ์
น.ส.วรรณนิสา สุขทอง
น.ส.ขนิษฐา อินต๊ะอดทน
น.ส.จีรนันท์ คันทะสอน
น.ส.เบญญา ซูซูมิ
น.ส.ภัทราพร แก้วหล่อ
น.ส.นูรีฮัน มูนอมานิง
น.ส.ชื่นชนก เวชกามา
นายศักดิ์ดา จันทร์หา
นายคมสัน พิศภา

สถาบันฝึกปฏิบตั ิงาน
โรงพยาบาลตํารวจ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
โรงพยาบาลศรีธัญญา
สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลตํารวจ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลสวนปรุง
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลยะลา
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
โรงพยาบาลศรีธัญญา
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ชื่อ-สกุล
น.ส.พิชญา นาวีระ
น.ส.กรฎา ประเสริฐกลาง
น.ส.วรรณวดี วงศ์วฒ
ุ ิวฒ
ั น์
นายประสิทธิ์ ไชยพวล
ร.ต.หญิง กัณฐิกา สุจริยานุรักษ์
น.ส.นูรฮายาตี อามิง
น.ส.ชลิกา เหมะรัชตะ
นายผดุงชัย ยะสง่า
น.ส.ชรินรัตน์ เรืองสุพันธุ์
น.ส.จินตนา ภิรมย์
น.ส.รัตนาภรณ์ อุ่นเมือง
น.ส.ประภาสิริ กฤษฎาธาร
น.ส.เกศรินทร์ นาทอง
น.ส.ณัฐวรรณ เอกทุ่งบัว
น.ส.ปัญญาพร เขื่อนปัญญา
น.ส.นันทิญา อินทุวัน
น.ส.รวงข้าว ขวัญนาค
น.ส.ศรีพัชรา วิบูลรังสรรค์
น.ส.ธนัชพร อักษรสาร
น.ส.พรกมล นิยมสุข
น.ส.ชุติกาญจน์ เหล่าพงศ์พิชญ์
น.ส.อารยา เวโรจน์พร
น.ส.ขวัญจิต ฟูชัย
น.ส.พัชราภรณ์ แซมสีม่วง
น.ส.เจิมตะวัน เข็มมงคล
น.ส.มารยาท เกิดแพร่
น.ส.วรนิษฐ์ เศรษฐวัชรีชยั
น.ส.กนกอร ศรีโรจน์นพคุณ
น.ส.ปภาวี เชิดชูเหล่า
น.ส.ภวิตา สังข์สุวรรณ
น.ส.กาญจนา ดีหมัด
น.ส.กัญญลักษณ์ ฐิติศิริกรภัทร์
น.ส.สุพิชชา ยศปัญญา
นายยุทธชัย ศรุติเกรียงไกร
น.ส.ณัฐชนัญ โตศิริพัฒนา

สถาบันฝึกปฏิบตั ิงาน
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์
โรงพยาบาลสวนปรุง
โรงพยาบาลลําพูน
สถาบันธัญญารักษ์ ปทุมธานี
โรงพยาบาลยะลา
โรงพยาบาลลําพูน
โรงพยาบาลชลประทาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลน่าน
โรงพยาบาลสวนปรุง
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
สถาบันธัญญารักษ์ ปทุมธานี
โรงพยาบาลสระบุรี
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ลําดับที่
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ชื่อ-สกุล
น.ส.วันเพ็ญ ฤทธิตา
น.ส.ดุสิดา ภูมีศรี
น.ส.อภิษฎา กอสนาน
น.ส.กังสดาล จิตติถาวร
น.ส.ศิริพร ร่มเย็น
น.ส.สุธิดา ทวิชสังข์
น.ส.สาคร แสนบุบผา
น.ส.นิภาพร คําชาลี
น.ส.วนิดา ใจมุข
นายวัฒนะ พรหมเพชร
น.ส.พิมพ์ชนก งามเลิศ
น.ส.วรรัตน์ สุขสะอาด
น.ส.ชุติมา ดีวัฒนานนท์
น.ส.ตรงตะวัน อักษรสว่าง
นายชาญปวีณ หาพุทธา
น.ส.อภิชญา จันทรพิมพ์
นายเกื้อพิสุทธิ์ ประพรหม
น.ส.เพ็ญฑิวา วาสนิท
น.ส.กรีญาภรณ์ สุขเกษม
น.ส.ศิวาพร หาระทา
น.ส.กําไล แม่นปืน
น.ส.แทนปราง แต้ศิลปสาธิต
น.ส.วิชิตา กีรติมหาตม์
นายวัฒนชัย กลั่นกลึง
น.ส.วรัญญา เพ็ชรธนู
น.ส.สิริกมล แลคไธสง
นางจิดาภา สุวรรณ
นายเชาวรินทร์ มาช่วย
น.ส.พิมพ์ศิริ เลิกบางพลัด
น.ส.อรอุษา รุ่งทิวากรอุทัย
น.ส.ณัฐภรณ์ ดาษดา
น.ส.ภัคจิรา ผลประเสริฐ
น.ส.ทิพานัน ลิ่มไทย
น.ส.โศภิษฐา จํารัสฉาย
น.ส.ฐิติมา หยองบางไทร

สถาบันฝึกปฏิบตั ิงาน
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงพยาบาลชลประทาน
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลนครพิงค์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงพยาบาลลําปาง
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลลําปาง
โรงพยาบาลลําปาง
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลลําปาง
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
โรงพยาบาลน่าน
โรงพยาบาลน่าน
โรงพยาบาลนครพิงค์

ลําดับที่
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ชื่อ-สกุล
น.ส.สุพรรณิการ์ มาริบุตร
นายญาณวุฒิ สีดอกบวบ
นางรุ่งนภา เกิดจํารัส
น.ส.อริสา ล้อมริน
นายประเสริฐ กวินนิพัทธ์
นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าพิเชียรพงษ์
ดร. สมบุญ จารุเกษมทวี
ดร. กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ
น.ส.สุภาภรณ์ คําสาว

สถาบันฝึกปฏิบตั ิงาน
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลน่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปทุมธานี
โรงพยาบาลสกลนคร
คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรียน core course

หมายเหตุ
1. ให้ ผู้ มี สิ ทธิ์ เข้ ารั บการอบรมหลั กสู ตรการฝึ กปฏิ บั ติ งานด้ านจิ ตวิ ทยาคลิ นิ กรุ่ นที่ 7 ปี 2558
ลงทะเบียนเรียนโดยชําระเงินตั้งแต่วันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2558 โดยโอนเข้า บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี “การปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก”
เลขบัญชี 142-0-11949-4 หากพ้นกําหนดดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 6 เดือน 25,000 บาท
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมเฉพาะระยะ core course 1 เดือน 10,000 บาท
2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน/สลิปการโอนเงิน มายัง
ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ นางสุภาวดี นวลมณี กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนน
ติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ
ทางโทรสารหมายเลข 02-149-5539 หรือ
ทางอีเมล supavadeen@hotmail.com
3. ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มเรียนระยะการบรรยายทางวิชาการ (Core
course) ตั้ งแต่ วั นที่ 1 – 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้ องประชุ มแสงสิ งแก้ ว ชั้ น 4 อาคารผู้ ป่ วยนอก
โรงพยาบาลศรีธัญญา และเข้าฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ถึง 30 ธันวาคม 2558 ตามสถาบันที่
ระบุในประกาศ
4. หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสุภาวดี นวลมณี โทรศัพท์ 02149-5542 หรือ 081-8762440 หรือทางอีเมล supavadeen@hotmail.com

