
 
คําส่ังสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย  

ท่ี ๔/ ๒๕๖๑ 
เรื่อง แต งตั้งอาจารย"ท่ีปรึกษาในโครงการฝ)กอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานด0านจิตวิทยาคลินิก รุ นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 

 

ด�วย คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก ร�วมกับ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ได�จัดทําโครงการฝ กอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานด�านจิตวิทยาคลินิก” รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑ และรอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น 
 เพ่ือให�การดําเนินงานตามโครงการดังกล�าวเป=นไปด�วยความเรียบร�อย มีประสิทธิภาพ และสําเร็จลุล�วงตาม
เป?าหมายและวัตถุประสงคAของโครงการ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จึงแต�งต้ังอาจารยAท่ีปรึกษาในโครงการฝ กอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานด�านจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” เพ่ือเป=นคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ดัง
รายนามต�อไปนี้ 
 

๑) สถาบันจิตเวชศาสตรAสมเด็จเจ�าพระยา 
1. นายนคร   ศรีสุโข   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
2. นางสาวจิตรพรรณ  โพธิ์ไพโรจนA  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
3. นางฐปนียA   ฟูมูลเจริญ  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 

๒) โรงพยาบาลศรีธัญญา 
1. นางสาวสมศรี  กิตติพงศAพิศาล  นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ 
2. นางกุลนารี   ณ ตะก่ัวทุ�ง  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
3. นายนิยต   แสงทองล�วน  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
4. นางภัทรวรรธนA  สุขยิรัญ   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
5. นายเอกลักษณA  วงศAอภัย   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
6. นายสมิทธA   เอกปQยะกุล  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
7. นายอดิศร   ทองรักษA  นักจิตวิทยาคลินิก 

๓) สถาบันกัลยาณAราชนครินทรA 
 1. นางสาวสาลิกา  โค�วบุญงาม  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
 2. นางสาวพัชรินทรA  อรุณเรือง  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
 3. นางสาวพรพรรณ  มีฤทธิ์   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
๔) โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภA 
 1. นายฉัตรมงคล  ฉํ่ามาก   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
๕) สถาบันประสาทวิทยา 
 1. นางสาวเรไร   ทีวะทัศนA  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
 2. นางสาวธีราภรณA  ผุดผ�อง   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
 3. นางสาวพิณกาญจนA  ศรีศรากร  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
 4. นางสาวจิตรจิรา  ฤทธิกุลสิทธิชัย  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 

๒./ ๖. โรงพยาบาล... 



-๒- 
๖) โรงพยาบาลราชวิถี 
 1. นางสาวอลิสา  กุณฑลบุตร   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ  
๗) ภาควิชาจิตเวชศาสตรA คณะแพทยศาสตรAรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 1. นางสาวปาริชาต  ขําสําราญ  นักจิตวิทยาคลินิก 
 2. นางจิรนุช   จิตราทร   นักจิตวิทยาคลินิก 
๘) โรงพยาบาลตํารวจ 
 1. พ.ต.อ.วินัย   ธงชัย   นักจิตวิทยา สบ.4 
๙) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล�า 
 1. พ.อ.หญิงจิรฉัตร  ถ่ินไพโรจนA  อาจารยAวิทยาลัยแพทยAพระมงกุฎเกล�า 
 2. พ.ท.หญิงศรุตยา  พลสิทธิ์   อาจารยAวิทยาลัยแพทยAพระมงกุฎเกล�า 
๑๐) โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
 1. น.อ.หญิงพรทิพยA  อินทรวิเชียร ร.น.  นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ 
 2. น.ต.หญิงปQยมาภรณA  สิงหAคํา ร.น.  นักจิตวิทยา 
 3. น.ต.หญิงสุกัญญา  กุลบุดดี ร.น.  นักจิตวิทยา 
๑๑) สถาบันบําบัดรักษาและฟZ[นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี 
 1. นางสาวลักขณา  กลางคาร  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
 2. นางมาเรียม   ดอรอมาน  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
 3. นางสาววรรยา  ลาภเจริญ  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
 4. นางสาวรัชนี   กลิ่นนิ่มนวล  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
 5. นางสาวจิตตรัตนA  ศรีวิเลิศ   นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
๑๒) โรงพยาบาลพระนั่งเกล�า 
 1. นางวิภา   ผ�องแผ�ว   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
๑๓) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑA 
 1. นางสาวนพวรรณ  บัวทอง   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
 2. นางสาวจิราภรณA  เม�งช�วย   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ  
๑๔) โรงพยาบาลชลบุรี 
 1. นางสาวอมรรัตนA  คงชุบ   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
๑๕) โรงพยาบาลพระปกเกล�า จันทบุรี 
 1. นางสาวนภัสจันทรA  มงคลพันธA  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
๑๖) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทรA 
 1. นางกมลิน   อุ�นจิตติกุล  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
 2. นางสาวดรุณี   พัฒนขจร  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
๑๗) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก�นราชนครินทรA 
 1. นางกานดา   ผาวงศA   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
 2. นางสาวอัจฉรา  มุ�งพานิช  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
 3. นางสาวสรานุช  คําภักดี   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
 4. นางสาวอัจฉริยา  นคะจัด   นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
 ๕. นางสาวอัญชลี  น�อยเกิด   นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 

๓./๑๘) โรงพยาบาล... 



-๓- 
๑๘) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
 1. นายทัศไนย   วงศAสุวรรณ  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
 2. นางสาวเสาวรสธA  ประดา   นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
 3. นางสาวอุ�งฟ?าวดี  วงศAอนันตA  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
๑๙) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทรA 
 1. นายพรเทพ   แสงสุวรรณ  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
๒๐) โรงพยาบาลสุรินทรA 
 1. นางสาวเบญชญา  แผ�วพลสง  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 

 ๒๑) ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก�น  

 1. นางสาวจินตนา  สิงขรอาจ  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
 2. นางสาวชณัติพร  ชลไพร   นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
๒๒) โรงพยาบาลสระบุรี 
 1. นางนารีรัตนA   พงษAสิทธิถาวร  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
 2. นางอังคณา   แสนสุข   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
๒๓) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหA 
 1. นางอัปษรศรี   ธนไพศาล  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
 2. นางสาววิมลรัตนA  ชัยปราการ  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
 3. นางสาวพรพัชร  ศิริอินทราทร  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
๒๔) ภาควิชาจิตเวชศาสตรA คณะแพทยศาสตรA มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
 1. นางไปรดา วารAนาโด 
๒๕) โรงพยาบาลธัญญารักษAแม�ฮ�องสอน 
 1. นายชัยณรงคA   ไชยชนะ   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 

 ๒๖) โรงพยาบาลน�าน  

 1. นางปQยวดี   บัวผัน   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
 2. นางกนิษฐา   เสาวลักษณA  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
๒๗) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรA จังหวัดเชียงใหม� 
 1. นางสาวเสาวรส  แก�วหิรัญ  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
 2. นางกัณฑAสินี   ช�างสม   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
๒๘) โรงพยาบาลสกลนคร 
 1. ว�าท่ีร�อยตรีไพรัช  นิภานันทA   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
๒๙) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทรA 
 1. นางกัณณวันฑA  สกูลหรัง   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
๓๐) โรงพยาบาลบ�านหม่ี จังหวัดลพบุรี 
 1. นางโสภี   บุตรแก�ว   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
๓๑) โรงพยาบาลขอนแก�น 
 1. นายนวียา   แก�วกองใหญ�  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
๓๒) โรงพยาบาลอุดรธานี 
 1. นางสาวพิศวาท  ชูลิขิต   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 

๔./ โรงพยาบาล... 



-๔- 
๓๓) โรงพยาบาลลําปาง 
 1. นางสุพรรณี   เกกินะ   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
 2. นางสายใจ   แววสว�างวงคA  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
 3. นางนวลสวาท  คําพรม   นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
๓๔) โรงพยาบาลนครพิงคA จังหวัดเชียงใหม� 
 1. นางสาววิชญา  โมฬีชาติ   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
 2. นางวันวิสาขA   พันธAสกูล  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
 3. นางสาวศศิธร  พยัคฆชาติ  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
๓๕) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณA 
 1. นางสาวรุจิรา   หมอกเจริญ 
๓๖) ภาควิชาจิตเวชศาสตรA คณะแพทยศาสตรAศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 1. นายกีรติ   บรรณกุลโรจนA  นักจิตวิทยาชํานาญการ 
 
 
 ท้ังนี้ ต้ังแต�บัดนี้เป=นต�นไป       

 
สั่ง ณ วันท่ี  ๑๙  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(นางสาวจินตนา     สิงขรอาจ) 

นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 


