
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติฯ เขา้รับการฝึกอบรม หลักสูตร “การฝึกปฏิบัตงิานดานจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ ๑๐ ปี ๒๕๖๑  
ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
 

ล าดับที่ 
 

ค าน าหน้า 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี ๑ 

ระหวางวันที่ ๒ ก.ค. ถึง ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ 
ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี ๒ 

ระหวางวันที่ ๒ ม.ค. ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ 
๑ นางสาว กชพร พรสันติ  โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 
๒ นางสาว กนกวรรณ ไชยสูธยกานต์  รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 
๓ นางสาว กมลชนก ค าใส  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
๔ นาย กฤตติพัฒณ์ ชื่นพิทยาวุฒิ สถาบันประสาทวิทยา  
๕ นาย กฤตภาส ไทยวงษ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา                            
๖ นาย กฤตภาส เธียรวิวัฒน์นุกูล  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
๗ นาย กฤตลักษณ์ หาขุน โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน  
๘ นางสาว กัญญปภา พงษ์เกษ  โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
๙ นางสาว กัญญาพัชร จุลละนันทน์    โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  

๑๐ นาย กันต์นุศร กฤดาธิการกุล สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  
๑๑ นางสาว กาญจนี ชอบเสียง รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์  
๑๒ นางสาว กานต์ชนก ฤกษ์อุโฆษ  โรงพยาบาลศรีธัญญา                           
๑๓ นางสาว เกศวลี โห้แพร โรงพยาบาลต ารวจ                              
๑๔ นางสาว เกศินี ปรีเปรม  สถาบันประสาทวิทยา 
๑๕ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ขนิษฐา วัฒนเดชาสกุล โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่  
๑๖ นางสาว คนึงนิตย์ เอ็มรัตน์    ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  

ม.มหิดล                                



 

ล าดับที่ 
 

ค าน าหน้า 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี ๑ 

ระหวางวันที่ ๒ ก.ค. ถึง ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ 
ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี ๒ 

ระหวางวันที่ ๒ ม.ค. ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ 
๑๗ นางสาว จรินทร์รัตน์ เรืองแจ่ม  สถาบันประสาทวิทยา 
๑๘ นางสาว จริยา โสสีดา โรงพยาบาลชลบุรี  
๑๙ นาง จันทนา เจริญสุวรรณ  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 
๒๐ นางสาว จิตต์วิไล มุสิกเจริญ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  
๒๑ นาย จิตวัต บัวจรูญ  โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
๒๒ นางสาว จิรนุช เลิศเอ่ียม   โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี 
๒๓ นางสาว จิรัชญา ชนะราวี  โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
๒๔ นางสาว จุฬาลักษณ์ เสียงสนั่น โรงพยาบาลสุรินทร์  
๒๕ นางสาว ฉัตรสุดา รอดภัย  โรงพยาบาลศรีธัญญา                           
๒๖ นาย เฉลิมพล เทพสุริยะ  โรงพยาบาลต ารวจ                              
๒๗ นางสาว ชัญญานาฏ เกียรติพรโอภาส  โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 
๒๘ นางสาว ชุลีพร สกุลวงศาโรจน์  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 
๒๙ นางสาว ซามีเราะ สาและ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ

บรมราชชนนี  รังสิต 
 

๓๐ นางสาว ญาณี รัตนวัน  โรงพยาบาลชลบุรี  
๓๑ นางสาว ญาดา หาญปัญญาพิชิต โรงพยาบาลราชวิถี  
๓๒ นางสาว ญานิศา เกียรติศิริชัย  รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 
๓๓ นางสาว ฐานิสร อุ่นสมัย โรงพยาบาลต ารวจ                              
๓๔ นางสาว ฐิตาพร ดอนอินผล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  
๓๕ นางสาว ฐิตาภา ชินกิจการ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

ม.ขอนแก่น 
 



 

ล าดับที่ 
 

ค าน าหน้า 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี ๑ 

ระหวางวันที่ ๒ ก.ค. ถึง ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ 
ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี ๒ 

ระหวางวันที่ ๒ ม.ค. ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ 
๓๖ นางสาว ฐิติรัตน์ ลีละวินิจกุล  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  

ม.มหิดล 
 

๓๗ นางสาว ณธญา กีรติรุจนาเวท  โรงพยาบาลสระบุรี 
๓๘ นาย ณพล พรรณจิตต์  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
๓๙ นางสาว ณภัทร สิริลอยรัตน์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่  
๔๐ นางสาว ณัฏฐา ดาวเรือง โรงพยาบาลน่าน  
๔๑ นาย ณัฐชนน สันดี  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
๔๒ นางสาว ณัฐนันท์ ลิ้มเลิศผลบุญ  โรงพยาบาลศรีธัญญา                           
๔๓ นางสาว ณัฐนันท์ วิภูษิตสมบูรณ์  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 
๔๔ นาย ณัฐภาค ลาม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  
๔๕ นางสาว ณัฐริกา เซี่ยงจ๊ง ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์  
๔๖ นางสาว ณัฐวรรณ สุวรรณกรกช โรงพยาบาลชลบุรี  
๔๗ นาย ณัฐสิทธิ์ ตั้งเดชาวุฒิ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า                     
๔๘ นางสาว ณัทธร อารยะกุล  โรงพยาบาลสระบุรี 
๔๙ นางสาว ดวงพร หล่อศิวาวชิรสุข  โรงพยาบาลสกลนคร  
๕๐ นางสาว ดาราพร  สิงห์ทอง    โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
๕๑ นางสาว ตรีประดับ อุทัยเศรษฐวัฒน์  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
๕๒ นางสาว ทวินันท์ จ านงนอก  โรงพยาบาลชลบุรี 
๕๓ นาย ทวีชัย ค าเพ็ญ  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

ม.เชียงใหม่ 
 



 

ล าดับที่ 
 

ค าน าหน้า 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี ๑ 

ระหวางวันที่ ๒ ก.ค. ถึง ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ 
ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี ๒ 

ระหวางวันที่ ๒ ม.ค. ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ 
๕๔ นางสาว ทิพวรรณ ขันทะวงศ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  

ม.มหิดล 
 

๕๕ นาย ธนภูมิ ก้อนด้วง  โรงพยาบาลสกลนคร 
๕๖ นางสาว ธนัชพร สุวรรณเมนะ  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
๕๗ นางสาว ธนัญญา ไกรอ่ า  โรงพยาบาลชลบุรี 
๕๘ นางสาว ธัญลักษณ์ ผาสุก  โรงพยาบาลศรีธัญญา                            
๕๙ นางสาว ธัญสรวี หงสกุลสมรัตน์ โรงพยาบาลศรีธัญญา                            
๖๐ นางสาว ธิดารัตน์ พุทธวงษ์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์  
๖๑ นางสาว ธีราพร อุ่นบาง โรงพยาบาลน่าน  
๖๒ นางสาว นภัสภรณ์ พรมป้อง โรงพยาบาลอุดรธานี  
๖๓ นางสาว นภา อุดร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า                     
๖๔ นางสาว นภาพร มะโนปิน  โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ  
๖๕ นาย นรพนธ์ ลาภักดี  โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี 
๖๖ นาย นฤดล เอ่ียมหลัก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  
๖๗ นางสาว นฤมน กลิ่นระคนธ์ โรงพยาบาลราชวิถี  
๖๘ นางสาว นฤมล อารินทร์  โรงพยาบาลล าปาง 
๖๙ นางสาว นันทพร ปันต๊ะ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

ม.ขอนแก่น 
 

๗๐ นางสาว นิราวัลย์ ฟองโหย  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
๗๑ นางสาว นุรไฮฟา ซูหะ  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

 



 

ล าดับที่ 
 

ค าน าหน้า 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี ๑ 

ระหวางวันที่ ๒ ก.ค. ถึง ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ 
ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี ๒ 

ระหวางวันที่ ๒ ม.ค. ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ 
๗๒ นางสาว ปฐมาภรณ์ ตานิ่ว  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

ม.เชียงใหม่ 
๗๓ นางสาว ปทิตตา ประยูรศักดิ์ศิริ  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  
๗๔ นางสาว ปรัชญา พะณะงาม  โรงพยาบาลล าปาง 
๗๕ นาย ปวิธ สิริเกียรติกุล โรงพยาบาลต ารวจ                              
๗๖ นางสาว ปัญญาวีร์ จันทร์หอม โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
๗๗ นางสาว ปาณิศา พรเกษมศาสตร์   โรงพยาบาลศรีธัญญา                           
๗๘ นางสาว ปาริฉัตร ขมักการ โรงพยาบาลต ารวจ                              
๗๙ นางสาว ปาริชาต สุขศรีวงษ์  โรงพยาบาลสกลนคร 
๘๐ นาย ปิยะวัฒน์ โพธิ์กัณฑ์ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  
๘๑ นางสาว ปุณฑริก เกียรติไกรวัลศิริ โรงพยาบาลศรีธัญญา                            
๘๒ นางสาว พรทิวา การเจริญดี  โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
๘๓ นางสาว พรธิดา ไชยหาญ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ  
๘๔ นางสาว พรรณพนัช วัฒนเกษม  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  
๘๕ นาย พัฒนา แสนทวีสุข โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
๘๖ นาย พิทักษ์ ไชยศร โรงพยาบาลต ารวจ                              
๘๗ นางสาว พิมพ์ชนก จริยเตชะ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  
๘๘ นางสาว พีรนุช พิชิตพันธ์พงศ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา                            
๘๙ นางสาว พูนพิชญ์ เพ็ชรงาม  โรงพยาบาลล าปาง 
๙๐ นางสาว ภัทร์ธิชา ช้างต่อ  โรงพยาบาลชลบุรี 
๙๑ นางสาว ภัทรมน ไตรวิจิตรคุณ โรงพยาบาลศรีธัญญา                            



 

ล าดับที่ 
 

ค าน าหน้า 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี ๑ 

ระหวางวันที่ ๒ ก.ค. ถึง ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ 
ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี ๒ 

ระหวางวันที่ ๒ ม.ค. ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ 
๙๒ นางสาว ภัทรมน เหลืองโพธิ์แมน  โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 
๙๓ นาง ภัทรียา แข็งแรง โรงพยาบาลล าปาง  
๙๔ นางสาว ภูษณิศา ยังอยู่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  
๙๕ นางสาว มะลิวัลย์ คชงิน  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
๙๖ นางสาว มินตรา มีมูซอ สถาบันประสาทวิทยา  
๙๗ นางสาว ยมลพร จงยิ่งศิริ  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
๙๘ นางสาว ยุพเรศ วงศ์เกย รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 

 

 

๙๙ นางสาว ระวีวรรณ ศรีน้อยเมือง  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
ม.ขอนแก่น 

 

๑๐๐ นางสาว รังสิภรณ์ ศรีเพ็ญ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ  
๑๐๑ นาย รัชชานนท์ ทัพผึ้ง  โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
๑๐๒ นางสาว รุ่งอรุณ อินโต  โรงพยาบาลสระบุรี  
๑๐๓ นางสาว รุจา เชตุเหมือน สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ

บรมราชชนนี  รังสิต 
 

๑๐๔ นางสาว เรณุกา ทองเนียม  โรงพยาบาลล าปาง 
๑๐๕ นาย ฤกษ์ดี แก้วเกิด โรงพยาบาลขอนแก่น  
๑๐๖ นางสาว วทันยา อุนตระกูล โรงพยาบาลศรีธัญญา                            
๑๐๗ นางสาว วราภรณ์ กุลพรม  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

ม.เชียงใหม่ 
 
 
 



 

ล าดับที่ 
 

ค าน าหน้า 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี ๑ 

ระหวางวันที่ ๒ ก.ค. ถึง ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ 
ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี ๒ 

ระหวางวันที่ ๒ ม.ค. ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ 
๑๐๘ นางสาว วรายุภัสร์ เพียรทองสงฆ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

ม.เชียงใหม่ 
 

๑๐๙ นางสาว วลัญพร จักรแตร  โรงพยาบาลล าปาง  
๑๑๐ นางสาว วศินี ลอยประโคน โรงพยาบาลสุรินทร์  
๑๑๑ นางสาว วันทนา ปิ่นแก้ว  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
๑๑๒ นางสาว วัศยา แสนเฉย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  
๑๑๓ นางสาว วาสนา จ ิ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  
๑๑๔ นางสาว วิภาวรรณ ดิ่งกลาง รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  
๑๑๕ นางสาว ศศิรกานญ์ รุ่งสกุล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่  
๑๑๖ นางสาว ศิรินญา เพ็ชรสุวรรณ์  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 
๑๑๗ นาย ศุภณัฐ รอดหลง  โรงพยาบาลศรีธัญญา 
๑๑๘ นางสาว โศภิดา สุระชัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

ม.เชียงใหม่ 
 

๑๑๙ นางสาว สกุลรัตน์ พิเศษวงษ์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์  
๑๒๐ นางสาว สมิตา รุจิรอานนท์ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ

บรมราชชนนี  รังสิต 
 

๑๒๑ นางสาว สยุมพร ภู่สมัน  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 
๑๒๒ นาย สันติภาพ นันทะสาร โรงพยาบาลศรีธัญญา                            
๑๒๓ นางสาว สิริกัลยา เหล่าชัย โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่  
๑๒๔ นางสาว สิริรัตน์ เพียกขุนทด โรงพยาบาลสระบุรี  
๑๒๕ นางสาว สิริรัตน์ วรรณกุล โรงพยาบาลสกลนคร  



 

ล าดับที่ 
 

ค าน าหน้า 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี ๑ 

ระหวางวันที่ ๒ ก.ค. ถึง ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ 
ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี ๒ 

ระหวางวันที่ ๒ ม.ค. ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ 
๑๒๖ นางสาว สุกานดา รัศมีภัค  โรงพยาบาลศรีธัญญา 
๑๒๗ นางสาว สุทธิพร เกรียงปริญญากิจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  
๑๒๘ นางสาว สุธาสินี อุเทศพรรัตนกุล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่  
๑๒๙ นางสาว สุธิดา ยุติมิตร โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
๑๓๐ นางสาว สุนิสา วังสมบัติ  โรงพยาบาลสระบุรี 
๑๓๑ นางสาว สุพิชญา แสวงหา  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

ม.เชียงใหม่ 
๑๓๒ นาง สุมาลี ข าอิน  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า                    
๑๓๓ นางสาว สุรัมภา เจตนา  โรงพยาบาลศรีธัญญา                           
๑๓๔ นางสาว หทัยภัทร์ บุษดี  

 

รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์  

๑๓๕ นาย หัตถพันธ์ วงชารี  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  
ม.มหิดล                                

๑๓๖ นางสาว อนุธิดา ใจแจ้ง  โรงพยาบาลสระบุรี 
๑๓๗ นาย อภิสิทธิ์ สิทธิรักษ์  สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ

บรมราชชนนี  รังสิต 
 

๑๓๘ นางสาว อมรพรรณ นันทศรี   ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
ม.เชียงใหม่ 

 

๑๓๙ นางสาว อ้อยทิพย์ ทองธนะเศรษฐ์  โรงพยาบาลศรีธัญญา                           
๑๔๐ นางสาว อัญชลี บุญรัตนา รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  
๑๔๑ นาย อานนท์ วงษา โรงพยาบาลล าปาง  



 

ล าดับที่ 
 

ค าน าหน้า 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี ๑ 

ระหวางวันที่ ๒ ก.ค. ถึง ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ 
ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี ๒ 

ระหวางวันที่ ๒ ม.ค. ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ 
๑๔๒ นางสาว อิสราภรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

ม.เชียงใหม่ 
๑๔๓ นางสาว อิสริยา มูลทอง โรงพยาบาลศรีธัญญา                            
๑๔๔ นาง อุษา พงษ์ค า โรงพยาบาลล าปาง  
๑๔๕ นางสาว ฮูไอนา รุ่งจ ารัสรัศมี  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  

 
 

รายช่ือส ารองผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติฯ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่น ๑๐ ปี ๒๕๖๑ 
 

ส ารองล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล 
ส ารองล าดับที่ ๑ นางสาว ภัทรดา ไตรปิฏก 
ส ารองล าดับที่ ๒ นางสาว กัญญารัตน์ ศิริผล 
ส ารองล าดับที่ ๓ นางสาว ฎารารัตน์ ปิงสุทธิวงศ์ 
ส ารองล าดับที่ ๔ นางสาว วรันธร มีแก้ว 
ส ารองล าดับที่ ๕ นางสาว วานิชฌา นามโลมา 
ส ารองล าดับที่ ๖ นางสาว ปทิตตา ดุจดา 
ส ารองล าดับที่ ๗ นางสาว สุทธิดา เมืองพระฝาง 
ส ารองล าดับที่ ๘ นาย พีรพัจน์ ทองปิ่น 
ส ารองล าดับที่ ๙ นาย ณัฐพล อุ่นแก้ว 

ส ารองล าดับที่ ๑๐ นางสาว ภัทรรักษ์ สงเคส 
ส ารองล าดับที่ ๑๑ นางสาว จารุพร ศรีวัน 



ส ารองล าดับที่ ๑๒ นางสาว พรรณธิภา มาเนตร 
ส ารองล าดับที่ ๑๓ นางสาว มณีรัตน์ ถนนทิพย์ 

 
รายช่ือผูที่ผานการพิจารณาคุณสมบัติฯ และเข้าเรียนเฉพาะการบรรยายทางวิชาการ (Core course) 

 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล 
๑ นางสาว มาเรียม ชูด่านกลาง 

 
 
หมายเหตุ  

๑. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกรุ่นที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลงทะเบียนเรียนโดยช าระเงินตั้งแตวันที่ ๑-๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยโอนเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย” เลขบัญชี ๕๕๑-๔-๔๒๙๖๖-๕ หากพ้น
ก าหนดดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ คา่ลงทะเบียนตลอดหลักสูตร ๖ เดือน ๒๕,๐๐๐ บาท  

๒. แจ้งการช าระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงิน/สลิปการโอนเงินมาทีเ่ว็บไซต์  i-regist.com/v2/tcpa  
๓. ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนและช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ เริ่มเรียนระยะการบรรยายทางวิชาการ (Core course) ตั้งแต่วันที่ ๒-๓๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา และเข้าฝกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ หรือ วันที่ ๒ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามสถาบันที่ระบุในประกาศ  

๔. ส าหรับผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนค่าลงทะเบียนจากงบประมาณกรมสุขภาพจิต ทางกรมสุขภาพจิตจะด าเนินการโอนเงินค่าลงทะเบียนตาม
รายละเอียดขางต้น   

๕. หากมีข้อสงสัยประการใดใหโทรสอบถามได้ที่ นางสาวปวิตรา คุ้มปิยะผล (เหรัญญิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย) ๐๙๓-๕๕๐-๐๗๓๘               
Line id : tcpa2561  หรือ  Email : treasurer.tcpa@outlook.com 

๖. ส าหรับผู้ที่ได้อันดับส ารองทางคณะกรรมการฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลังหากมีการสละสิทธิ์ 


