
 
 

 

 
 

ประกาศ 
 

การสมัครเข้ารับการฝกึอบรมหลักสตูร 
 

“การปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ 10/2561 
 
 
 
 

ก าหนดการรับสมัคร วันที่ 25 มีนาคม – 18 เมษายน 2561 
 
 

ณ  เวปไซตส์มาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย http://thaiclinicpsy.org 
 

ส านักงาน (ตดิต่อ) สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
เลขที่ 598/3 ถ.เหล่านาดี ต.เมอืงเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

   
E-mail: treasurer.tcpa@outlook.com 

  
  

 
 



 
 

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม 
การปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก รุ่นที่10/2561 

 
วันที่...................................... 

ชื่อ-สกุล(นาย, นางสาว, นาง)...................................................................................................... ...................... 

วันเดือนปีเกิด.....................................อายุ.........ป ีโทรศัพท์ที่บ้าน............................ที่ท างาน......................... 

โทรศัพท์มือถือ..............................................e-mail……………………………………………………………………………… 

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้).......................................................................................... ............................     

วุฒิการศึกษา.................................................................สาขา......................................................................... 
สถาบัน………………………………………………………………. ปี พ.ศ.......................................................................... 

ปัจจุบันปฏิบัติงานในต าแหน่ง..................................... หน่วยงาน ................................................................. 

สังกัด ...........................................................................ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ………………………….….....ปี 

ประสบการณ์การท างานด้านจิตวิทยาคลินิก.......ปี........เดือน. ตั้งแต่ ............................. ถึง ......................... 

เลือกสถาบันฝึกปฏิบัติ    ล าดับที่ 1..................................................................................... ...........................  

                              ล าดบัที่ 2 ................................................................................ ...............................   

                              ล าดับที่ 3 ...............................................................................................................  

 
ลงชื่อ................................................................. 

(…………..…………....................................) 
 
 
หมายเหตุ   

1. คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขท่ีได้ก าหนดและมติ
ของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด 

2. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดสถาบันฝึกปฏิบัติตามที่ท่านเลือกไว้ข้างต้นได้  คณะกรรมการขอใช้ดุลพินิจใน
การพิจารณาสถาบันที่เหมาะสมแทน 

 
 
 
 
 



การอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้อ านวยการ 

(ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน)                        

ข้าพเจ้า....................................................................................................... ....................................................... 

ต าแหน่ง...................................................หนว่ยงาน.......................................................... ................................ 

สังกัด............................................................................................................................. .................................... 

อนุมัติให้...................................................ต าแหน่ง......................... .................................................................. 

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกรุ่นที่10/2561 

                                                                    ลงนาม.................................................................... 

                                                                               (…………..…………....................................) 

                                                               ต าแหน่ง……………………………………………………….. 

 

หนังสือยืนยันด้วยตนเองว่ามีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม 

ข้าพเจ้า...................................................................................ต าแหน่ง............................................................ 

จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกรุ่นที่ 10/2561 ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ตลอดหลักสูตร 

 

                                                                         ลงนาม ............................................................ 

                                                                            (…………...............................................) 

                                                                                           

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครเข้ารับการอบรม 
2. ส าเนาปรญิญาบตัร หรือหนังสอืรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
3. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา  

4. หนังสืออนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมจากต้นสังกัด (ตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด) 

5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ที่ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
(ไม่ใช่รูปโพลารอยด์) 
หมายเหตุ ส่งเอกสารการสมัครมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่นี้ ส านักงาน (ติดต่อ) สมาคมนกัจิตวิทยาคลินิกไทย เลขที่ 598/3 
ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 



รายละเอียดคุณสมบัติ องค์ประกอบ และเงื่อนไขของผู้สมัคร 

ประเด็น รายละเอียด 

จ านวนที่รับต่อรุ่น 100 คน 

คุณสมบัติ 1. ผู้ที่ได้รับปริญญา สาขาจิตวิทยาคลินิกจากสถาบันการศึกษาที่ คณะกรรมการ   
   วิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรอง หรือ   
2. ผู้ที่ได้รับปริญญา สาขาจิตวิทยาที่มีกระบวนวิชาจิตวิทยาคลินิกเป็นวิชาเอกจาก

สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรอง   
เอกสารประกอบการสมัคร 1. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

2. ส าเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
3. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา 
4. หนังสืออนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมจากต้นสังกัด 
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6เดือน  
ขนาด 1นิ้ว จ านวน 2 รูป (ไม่ใช้รูปโพลารอยด์) 

ก าหนดการรับสมัคร วันที่ 25 มีนาคม ถึง  18 เมษายน 2561  

สถานที่รับสมัคร 
เวปไซต์สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย http://thaiclinicpsy.org 
ส านักงาน (ติดต่อ) สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
เลขที่ 598/3 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

ขั้นตอนการรับสมัคร ดูรายละเอียดในเอกสารขั้นตอนการรับสมัคร 

การคัดเลือกสถาบัน
ฝึกอบรม 

1. ผู้สมัครสามารถเลือกสถาบันฝึกอบรมได้ 3 ล าดับ  
2. วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม   
ชั้น 4 ตึกอ านวยการ โรงพยาบาลศรีธัญญา ตั้งแต่เวลา 13.00 น. คณะกรรมการจะ
ด าเนินการจับสลากเลือกสถาบันฝึกอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครมากกว่าที่สถาบันก าหนด 

การประกาศผลรายช่ือผู้
เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้สมัครต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการด าเนินการฝึกอบรม 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
ทางเว็บไซต์ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ www.mrd.go.th และ
เว็บไซต์สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย www.thaiclinicpsy.org  

ค่าลงทะเบียน 1. ส าหรับผู้เข้าฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ช าระเงิน 25,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก ค่า
เดินทาง และค่าอาหาร) ภายในวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 
2. ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะระยะ core course ช าระเงิน 10,000 บาท  
(ไม่รวมค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง) ช าระเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
สามารถเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ตามสิทธิจาก
งบประมาณต้นสังกัด  

 

  

 
 

http://www.mrd.go.th/
http://www.thaiclinicpsy.org/


ประเด็น รายละเอียด 
ระยะเวลาการฝึกอบรม  ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2561 หรือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  

โดยแบ่งระยะเวลาการฝึกอบรมเป็น 2 ระยะ ดังนี้คือ 
ระยะที่ 1 การบรรยายความรู้ภาคทฤษฎี ตั้งแต่วันที่ 2-31  กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา    
ระยะที่ 2 การฝึกปฏิบัติในสถาบันฯ ระยะเวลา 5  เดือน โดยแบ่งเป็น 2 รอบ 

รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2561   
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

เกณฑ์การประเมินผ่าน
การฝึกอบรม 

1. ต้องเข้ารับฟังการบรรยายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาบรรยายทั้งหมด จึง
จะมีสิทธิเข้ารับการฝึกปฏิบัติ และ  
2. ต้องผ่านการฝึกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ผู้จบหลักสูตรได้รับ 1.ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก 
2.ได้รับสิทธิการเข้าสมัครสอบเพ่ือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสถาบันฝึกปฏิบัติงาน รุ่นที่ 10/2561 
 

สถาบัน ลักษณะงานบริการทางจิตวิทยาคลินิก 
1.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา              - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป 

- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 
2.โรงพยาบาลศรีธัญญา                               - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป

และผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

3. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                          - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ต้องคดี   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

4. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น   
- การแก้ไขพฤติกรรมเด็กและผู้ป่วยเด็กพิเศษลักษณะต่างๆ 
- การบ าบัดผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น   

5. สถาบันประสาทวิทยา      - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกผู้ป่วยจิตประสาท 
- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

6. โรงพยาบาลราชวิถี - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  
 - กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

7. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

8. โรงพยาบาลต ารวจ - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

9. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดผู้ติดสารเสพติด 

10. โรงพยาบาลทหารเรือ     - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มจิตบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด 

 



สถาบัน ลักษณะงานบริการทางจิตวิทยาคลินิก 
11. สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี  รังสิต 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด 
- กลุ่มจิตบ าบัดผู้ติดสารเสพติด 

12. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

13. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องคดี   
- กลุ่มจิตบ าบัดผู้ป่วยต้องคดี 

14. โรงพยาบาลชลบุรี - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

15. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

16. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช
นครินทร์        

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

17. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์        - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

18. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

19. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์        - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

20. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์        - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

21. โรงพยาบาลสุรินทร์ - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

 



สถาบัน ลักษณะงานบริการทางจิตวิทยาคลินิก 
22. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

23. โรงพยาบาลสระบุรี - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

24. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

25. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
ม.เชียงใหม่ 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

26. โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด 
- กลุ่มจิตบ าบัดผู้ติดสารเสพติด 

27. โรงพยาบาลน่าน - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

28. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัด
เชียงใหม่ 

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชเด็ก 
และวัยรุ่น   
- การแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กและผู้ป่วยเด็กพิเศษลักษณะ
ต่างๆ 
- การบ าบัดผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น   

29. โรงพยาบาลล าพูน - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

30. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

31. โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

 
 



สถาบัน ลักษณะงานบริการทางจิตวิทยาคลินิก 
32. โรงพยาบาลขอนแก่น - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป

และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

33. โรงพยาบาลอุดรธานี - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

34. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

35. โรงพยาบาลล าปาง  - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

36. โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

37. โรงพยาบาลสกลนคร  - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
และ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   
- กลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช 

 
 
หมายเหตุ  จ านวนสถาบันฝึกปฏิบัติงานและการรับผู้เข้าฝึกปฏิบัติงานของแต่ละสถาบัน อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

แก้ไข ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของสถาบันนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าได้) 


