
 ประกาศรายชื่อผูที่ผานการพิจารณาคุณสมบัติฯ เขารับการฝกอบรม 
หลักสูตร “การฝกปฏิบัติงานดานจิตวิทยาคลินิก” รุนที่ 7 ป 2558 

ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 ธันวาคม 2558 
 

ลําดบัท่ี ชื่อ-สกุล สถาบันฝึกปฏิบตัิงาน 
1 น.ส.ศิฎากร  อ่อนน้อม โรงพยาบาลตํารวจ  
2 น.ส.กัญญาวรี์  สุทธศร ี คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
3 น.ส.วรรษา  วงศ์เพ็ญ โรงพยาบาลตํารวจ 
4 น.ส.วิระยา  บุณยะพิจิตร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์ 
5 น.ส.กุลธิดา  พิพัฒน์จรัสสกุล โรงพยาบาลศรีธัญญา  
6 น.ส.กมลวรรณ  บุญประสพวิทยา โรงพยาบาลศรีธัญญา 
7 น.ส.ษมาศม  คุปต์กาญจนากุล โรงพยาบาลตํารวจ  
8 น.ส.พรชนิต  จําเนียรกาล โรงพยาบาลศรีธัญญา 
9 นางชนกนันท์  นาคสิงห์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร ์
10 น.ส.มนัสฐนันท์  ทรัพย์ม ี สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  
11 น.ส.บุณฑริกา  หาญวณิชย์เวช โรงพยาบาลศรีธัญญา 
12 นายหัตถพันธ์  วงชาร ี สถาบันประสาทวิทยา 
13 น.ส.นัฐกานต์  ปัญทจักร ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
14 นายธนศกัด์ิ  จันทศิลป์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  
15 นายศุภณฐั  พัฒนพันธุ์พงศ์ คณะแพทยศาสตร์รามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
16 น.ส.ณัฏฐนิชชา อัศวจินดานุกุล โรงพยาบาลตํารวจ 
17 น.ส.ณัฐวดี  ปิตตาทะโน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  
18 น.ส.ยมลพร  เร่บ้านเกาะ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร ์
19 น.ส.พิชชาพร  สิทธิโชค คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
20 น.ส.ศศิวิมล โสภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
21 น.ส.นิชา  กรมสุริยศักด์ิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
22 น.ส.กัญญารตัน์  บุตรพันธุ ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา 
23 น.ส.วรรณนสิา  สุขทอง โรงพยาบาลศรีธัญญา 
24 น.ส.ขนิษฐา  อินต๊ะอดทน โรงพยาบาลสวนปรุง 
25 น.ส.จีรนันท์  คันทะสอน โรงพยาบาลศรีธัญญา 
26 น.ส.เบญญา  ซูซูมิ โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์  
27 น.ส.ภัทราพร  แก้วหล่อ โรงพยาบาลศรีธัญญา 
28 น.ส.นูรีฮัน  มูนอมานิง โรงพยาบาลยะลา 
29 น.ส.ชื่นชนก  เวชกามา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
30 นายศักด์ิดา  จันทร์หา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร ์
31 นายคมสัน  พิศภา โรงพยาบาลศรีธัญญา 



ลําดบัท่ี ชื่อ-สกุล สถาบันฝึกปฏิบตัิงาน 
32 น.ส.พิชญา  นาวีระ โรงพยาบาลราชวิถี 
33 น.ส.กรฎา  ประเสริฐกลาง โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ 
34 น.ส.วรรณวดี  วงศ์วฒุิวฒัน์ โรงพยาบาลสวนปรุง  
35 นายประสิทธิ ์ ไชยพวล โรงพยาบาลลําพูน 
36 ร.ต.หญิง กณัฐิกา สุจริยานุรักษ์ สถาบันธัญญารักษ์ ปทุมธานี  
37 น.ส.นูรฮายาตี  อามิง โรงพยาบาลยะลา 
38 น.ส.ชลิกา เหมะรัชตะ โรงพยาบาลลําพูน  
39 นายผดุงชัย  ยะสง่า โรงพยาบาลชลประทาน 
40 น.ส.ชรินรัตน ์ เรืองสุพันธุ ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
41 น.ส.จินตนา ภิรมย ์ โรงพยาบาลน่าน  
42 น.ส.รัตนาภรณ์  อุ่นเมือง โรงพยาบาลสวนปรุง 
43 น.ส.ประภาสิริ  กฤษฎาธาร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  
44 น.ส.เกศรินทร์  นาทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
45 น.ส.ณัฐวรรณ  เอกทุ่งบัว โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
46 น.ส.ปัญญาพร  เข่ือนปัญญา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
47 น.ส.นันทิญา  อินทุวัน โรงพยาบาลนครพิงค์  
48 น.ส.รวงข้าว  ขวัญนาค โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
49 น.ส.ศรีพัชรา  วิบูลรังสรรค์ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 
50 น.ส.ธนัชพร  อักษรสาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
51 น.ส.พรกมล  นิยมสุข โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
52 น.ส.ชุติกาญจน์ เหล่าพงศ์พิชญ์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
53 น.ส.อารยา  เวโรจน์พร โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
54 น.ส.ขวัญจิต  ฟูชัย โรงพยาบาลตํารวจ 
55 น.ส.พัชราภรณ์  แซมสีม่วง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
56 น.ส.เจิมตะวนั  เข็มมงคล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  
57 น.ส.มารยาท  เกิดแพร ่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
58 น.ส.วรนิษฐ์  เศรษฐวัชรีชยั สถาบันธัญญารักษ์ ปทุมธานี 
59 น.ส.กนกอร  ศรีโรจน์นพคุณ โรงพยาบาลสระบุรี 
60 น.ส.ปภาว ี เชิดชูเหล่า สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
61 น.ส.ภวิตา  สังข์สุวรรณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
62 น.ส.กาญจนา ดีหมัด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
63 น.ส.กัญญลักษณ์  ฐิติศิริกรภัทร ์ โรงพยาบาลชลบุรี 
64 น.ส.สุพิชชา  ยศปัญญา โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
65 นายยุทธชัย  ศรุติเกรยีงไกร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
66 น.ส.ณัฐชนัญ  โตศิริพัฒนา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 



ลําดบัท่ี ชื่อ-สกุล สถาบันฝึกปฏิบตัิงาน 
67 น.ส.วันเพ็ญ  ฤทธิตา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์
68 น.ส.ดุสิดา  ภูมีศร ี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
69 น.ส.อภิษฎา  กอสนาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
70 น.ส.กังสดาล  จิตติถาวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์
71 น.ส.ศิริพร  รม่เย็น โรงพยาบาลชลประทาน  
72 น.ส.สุธิดา  ทวิชสังข์ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 
73 น.ส.สาคร  แสนบุบผา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
74 น.ส.นิภาพร  คําชาลี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
75 น.ส.วนิดา  ใจมุข โรงพยาบาลนครพิงค์   
76 นายวฒันะ  พรหมเพชร คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์
77 น.ส.พิมพ์ชนก  งามเลิศ โรงพยาบาลลําปาง 
78 น.ส.วรรัตน์  สุขสะอาด โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 
79 น.ส.ชุติมา  ดีวัฒนานนท ์ โรงพยาบาลชลบุรี 
80 น.ส.ตรงตะวนั  อักษรสวา่ง โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 
81 นายชาญปวณี หาพุทธา โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม ่
82 น.ส.อภิชญา  จันทรพิมพ์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม ่
83 นายเกื้อพิสุทธิ์ ประพรหม โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์
84 น.ส.เพ็ญฑิวา วาสนิท ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 
85 น.ส.กรีญาภรณ์  สุขเกษม โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 
86 น.ส.ศิวาพร  หาระทา โรงพยาบาลสกลนคร 
87 น.ส.กําไล  แม่นปืน โรงพยาบาลสุรินทร ์
88 น.ส.แทนปราง  แต้ศิลปสาธิต โรงพยาบาลสระบุรี 
89 น.ส.วิชิตา  กรีติมหาตม์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
90 นายวฒันชัย  กล่ันกลึง โรงพยาบาลลําปาง 
91 น.ส.วรญัญา เพ็ชรธนู โรงพยาบาลลําปาง 
92 น.ส.สิริกมล  แลคไธสง โรงพยาบาลสระบุรี 
93 นางจิดาภา สุวรรณ โรงพยาบาลลําปาง 
94 นายเชาวรินทร์  มาช่วย โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์
95 น.ส.พิมพ์ศิริ  เลิกบางพลัด โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร ์
96 น.ส.อรอุษา  รุ่งทิวากรอุทัย โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร ์
97 น.ส.ณัฐภรณ์  ดาษดา โรงพยาบาลสุรินทร ์
98 น.ส.ภัคจิรา  ผลประเสริฐ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 
99 น.ส.ทิพานัน  ล่ิมไทย โรงพยาบาลน่าน 

 100 น.ส.โศภิษฐา  จํารัสฉาย โรงพยาบาลน่าน 
101 น.ส.ฐิติมา  หยองบางไทร โรงพยาบาลนครพิงค์   



ลําดบัท่ี ชื่อ-สกุล สถาบันฝึกปฏิบตัิงาน 
102 น.ส.สุพรรณกิาร์  มาริบุตร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 
103 นายญาณวุฒ ิสีดอกบวบ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 
104 นางรุ่งนภา เกิดจํารัส โรงพยาบาลสระบุรี 
105 น.ส.อริสา  ล้อมริน โรงพยาบาลน่าน 
106 นายประเสรฐิ  กวินนิพัทธ ์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปทุมธานี 
107 นายเป่ียมศักด์ิ  เหล่าพิเชียรพงษ์ โรงพยาบาลสกลนคร 
108 ดร. สมบุญ  จารุเกษมทว ี คณะแพทยศาสตร์รามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
109 ดร. กุลยา  พิสิษฐ์สังฆการ คณะแพทยศาสตร์รามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
110 น.ส.สุภาภรณ์ คําสาว เรียน core course 

 
หมายเหต ุ

1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกรุ่นที่ 7 ปี 2558 
ลงทะเบียนเรียนโดยชําระเงินต้ังแต่วันท่ี 8 – 19 มิถุนายน 2558 โดยโอนเข้า  บัญชีออมทรัพย์  
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี “การปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก”
เลขบัญชี 142-0-11949-4      หากพ้นกําหนดดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธ์ิ  

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 6 เดือน 25,000 บาท 
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมเฉพาะระยะ core course 1 เดือน 10,000 บาท  
 
2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน/สลิปการโอนเงิน มายัง  
ทางไปรษณีย์ ส่งมาท่ี นางสุภาวดี  นวลมณี กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนน

ติวานนท์ อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ 
ทางโทรสารหมายเลข 02-149-5539 หรือ 
ทางอีเมล supavadeen@hotmail.com 
 
3. ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มเรียนระยะการบรรยายทางวิชาการ (Core 

course) ต้ังแต่วันท่ี 1 – 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลศรีธัญญา และเข้าฝึกปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 3 สิงหาคม  ถึง 30 ธันวาคม 2558 ตามสถาบันที่
ระบุในประกาศ 

4. หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสุภาวดี  นวลมณี โทรศัพท์ 02-
149-5542   หรือ 081-8762440 หรือทางอีเมล supavadeen@hotmail.com 

 
 


