
 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน    ผูIอํานวยการสถาบันจิตเวชศาสตร�สมเด็จเจIาพระยา 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ 

๑. นายนคร   ศรีสุโข   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
๒. นางสาวจิตรพรรณ  โพธิ์ไพโรจน�  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
๓. นางฐปนีย�   ฟูมูลเจริญ  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
 

ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษา
เขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  
วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดย
ผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการ
เดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 

  



 
อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา

ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน�    ภายในวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ท่ี http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 

 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          

 

    ขอแสดงความนับถือ                                                  

 

               (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 
                          นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com  

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIอํานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ 

๑. นางสาวสมศรี  กิตติพงศ�พิศาล  นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ 
๒. นางกุลนารี   ณ ตะก่ัวทุ�ง  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
๓. นายนิยต   แสงทองลIวน  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
๔. นางภัทรวรรธน�  สุขยิรัญ   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
๕. นายเอกลักษณ�  วงศ�อภัย   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
๖. นายสมิทธ�   เอกปoยะกุล  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
๗. นายอดิศร   ทองรักษ�  นักจิตวิทยาคลินิก 

ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษา
เขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  
วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี        โดย 

 



 

ผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการ
เดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน�   ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ท่ี http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
           

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          
 
 

 
                                                                                  ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com  

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIอํานวยการสถาบันกัลยาณ�ราชนครินทร� 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ 

๑. นางสาวสาลิกา  โคIวบุญงาม  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
๒. นางสาวพัชรินทร�  อรุณเรือง                    นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ                                      
๓. นางสาวพรพรรณ  มีฤทธิ์   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 

ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษา
เขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  
วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดย
ผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการ
เดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 

 



 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน�   ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ท่ี http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
      

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          
 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com  

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIอํานวยการโรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ� 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ  นายฉัตรมงคล   ฉํ่ามาก   ตําแหน�ง   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ  ร�วมเปWนคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียม
ความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๓-๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยผูIเขIาร�วมประชุม
สามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการเดินทางและค�าท่ีพักไดI
ตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน�   ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ท่ี http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
      

 

   



 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com  

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIอํานวยการสถาบันประสาทวิทยา 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ 

1. นางสาวเรไร   ทีวะทัศน�  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
2. นางสาวธีราภรณ�  ผุดผ%อง   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
3. นางสาวพิณกาญจน�  ศรีศรากร  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
4. นางสาวจิตรจิรา  ฤทธิกุลสิทธิชัย  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 

 

ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษา
เขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  
วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดย
ผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการ
เดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 
 

 



 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
      

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com  

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIอํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ  นางสาวอลิสา   กุณฑลบุตร   ตําแหน�ง   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ  ร�วมเปWนคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียม
ความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๓-๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยผูIเขIาร�วมประชุม
สามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการเดินทางและค�าท่ีพักไดI
ตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
      

 

 



 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ         

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน  คณบดี คณะแพทยศาสตร�รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรใน
หน�วยงาน  ของท�าน คือ 

 
1. นางสาวปาริชาต  ขําสําราญ  นักจิตวิทยาคลินิก 
2. นางจิรนุช   จิตราทร   นักจิตวิทยาคลินิก 

 

ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษา
เขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  
วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดย
ผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการ
เดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 
 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
      



 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ         

          

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   นายแพทย�ใหญ� โรงพยาบาลตํารวจ 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ  พ.ต.อ.วินัย    ธงชัย   ตําแหน�ง   นักจิตวิทยา สบ.๔   ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
ดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ี
ปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ 
โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วม
ประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการเดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณ
ตIนสังกัด 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
 
 
      



 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลIา 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ 

1. พ.อ.หญิงจิรฉัตร  ถ่ินไพโรจน�  อาจารย�วิทยาลัยแพทย�พระมงกุฎเกล6า 
2. พ.ท.หญิงศรุตยา  พลสิทธิ์   อาจารย�วิทยาลัยแพทย�พระมงกุฎเกล6า 

 

ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษา
เขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  
วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดย
ผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการ
เดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 



      

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIอํานวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ 

1. น.อ.หญิงพรทิพย�  อินทรวิเชียร ร.น. 
2. น.ต.หญิงป8ยมาภรณ�  สิงห�คํา ร.น. 
3. น.ต.หญิงสุกัญญา  กุลบุดดี ร.น. 

 

ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษา
เขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  
วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดย
ผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการ
เดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 

 



 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
      
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          
 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   สถาบันบําบัดรักษาและฟrsนฟูผูIติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนน ี

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ 

1. นางสาวลักขณา  กลางคาร  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
2. นางมาเรียม   ดอรอมาน  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
3. นางสาววรรยา  ลาภเจริญ  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
4. นางสาวรัชนี   กลิ่นนิ่มนวล  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
5. นางสาวจิตตรัตน�  ศรีวิเลิศ   นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 

 

ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษา
เขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  
วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดย
ผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการ
เดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 



 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
      

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          
 
 

ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIอํานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกลIา 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ  นางวิภา  ผ�องแผIว     ตําแหน�ง  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ   ร�วมเปWนคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียม
ความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๓-๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยผูIเขIาร�วมประชุม
สามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการเดินทางและค�าท่ีพักไดI
ตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
 
 
      



 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com  

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIบัญชาการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ� 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ 

1. นางสาวนพวรรณ  บัวทอง   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
2. นางสาวจิราภรณ�  เม%งช%วย   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ  

 

ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษา
เขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  
วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดย
ผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการ
เดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 
 
 
 
 



 
 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com  

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน  ผูIอํานวยการโรงพยาบาลชลบุรี 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ  นางสาวอมรรัตน�   คงชุบ  ตําแหน�ง   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ  ร�วมเปWนคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียม
ความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๓-๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยผูIเขIาร�วมประชุม
สามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการเดินทางและค�าท่ีพักไดI
ตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
 
 
      



 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com  

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIอํานวยการโรงพยาบาลพระปกเกลIา จันทบุรี 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ  นางสาวนภัสจนัทร�  มงคลพันธ�  ตําแหน�ง  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ  ร�วมเปWนคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียม
ความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๓-๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยผูIเขIาร�วมประชุม
สามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการเดินทางและค�าท่ีพักไดI
ตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
 
 
      



 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com  

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร� 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ 

1. นางกมลิน   อุ%นจิตติกุล  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
2. นางสาวดรุณี   พัฒนขจร  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 

 

ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษา
เขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  
วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดย
ผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการ
เดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 

 

 



 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
      

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com  

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ 

1. นายทัศไนย   วงศ�สุวรรณ  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
2. นางสาวเสาวรสธ�  ประดา   นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
3. นางสาวอุ6งฟ<าวดี  วงศ�อนันต�  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 

 

ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษา
เขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  
วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดย
ผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการ
เดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 
 
 
 



 
 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
      

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          
 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน  ผูIอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร� 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ  นายพรเทพ    แสงสุวรรณ ตําแหน�ง   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ   ร�วมเปWนคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียม
ความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๓-๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยผูIเขIาร�วมประชุม
สามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการเดินทางและค�าท่ีพักไดI
ตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
 
 
      



 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน  ผูIอํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร� 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ  นางสาวเบญชญา แผIวพลสง  ตําแหน�ง   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ  ร�วมเปWนคณะกรรมการ  
ดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียม
ความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๓-๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยผูIเขIาร�วมประชุม
สามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการเดินทางและค�าท่ีพักไดI
ตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
      

 

 



 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   คณบดี คณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรใน
หน�วยงาน  ของท�าน คือ 

 

1. นางสาวจินตนา  สิงขรอาจ  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
2. นางสาวชณัติพร  ชลไพร   นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
 

ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษา
เขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  
วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดย
ผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการ
เดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 
 
 
 
 
 



 
 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
      

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน  ผูIอํานวยการโรงพยาบาลสระบุรี 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ 

1. นางนารีรัตน�   พงษ�สิทธิถาวร  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
2. นางอังคณา   แสนสุข   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 

 

ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษา
เขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  
วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดย
ผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการ
เดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 
 
 
 
 



 
 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
      

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน  ผูIอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห� 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ 

1. นางอัปษรศรี   ธนไพศาล  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
2. นางสาววิมลรัตน�  ชัยปราการ  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
3. นางสาวพรพัชร  ศิริอินทราทร  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 

 

ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษา
เขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  
วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดย
ผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการ
เดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 
 
 
 



 
 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
      

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน  คณบดี คณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ  นางไปรดา   วาร�นาโด    ตําแหน�ง  นักจิตวิยาคลินิก  ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
ดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ี
ปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ 
โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วม
ประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการเดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณ
ตIนสังกัด 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
 
 
      



 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com  

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ�แม�ฮ�องสอน 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ  นายชัยณรงค�    ไชยชนะ    ตําแหน�ง   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ   ร�วมเปWนคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียม
ความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๓-๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยผูIเขIาร�วมประชุม
สามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการเดินทางและค�าท่ีพักไดI
ตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
      

 

 



 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com  

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน  ผูIอํานวยการโรงพยาบาลน�าน 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ 

1. นางป8ยวดี   บัวผัน   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
2. นางกนิษฐา   เสาวลักษณ�  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 

 

ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษา
เขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  
วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดย
ผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการ
เดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 
 
 
 
 



 
 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
      

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com  

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร� จังหวัดเชียงใหม� 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ 

1. นางสาวเสาวรส  แก6วหิรัญ  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
2. นางกัณฑ�สินี   ช%างสม   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 

 

ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษา
เขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  
วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดย
ผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการ
เดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 
 
 
 
 



 
 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com  

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIอํานวยการโรงพยาบาลสกลนคร 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ  ว�าท่ีรIอยตรีไพรัช   นิภานันท�    ตําแหน�ง  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ   ร�วมเปWนคณะกรรมการ  
ดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียม
ความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๓-๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยผูIเขIาร�วมประชุม
สามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการเดินทางและค�าท่ีพักไดI
ตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
      

 

 



 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com  

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร� 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ นางกัณณวันฑ�   สกูลหรัง    ตําแหน�ง   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ   ร�วมเปWนคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียม
ความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๓-๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยผูIเขIาร�วมประชุม
สามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการเดินทางและค�าท่ีพักไดI
ตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
      

 

 



 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน  ผูIอํานวยการโรงพยาบาลบIานหม่ี จังหวัดลพบุรี 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ  นางโสภี   บุตรแกIว ตําแหน�ง นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ   ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงาน   
โครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอม
อาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วม
ประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการเดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณ
ตIนสังกัด 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
 
 
      



 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIอํานวยการโรงพยาบาลขอนแก�น 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ   นายนวียา    แกIวกองใหญ� ตําแหน�ง  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ   ร�วมเปWนคณะกรรมการ  
ดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียม
ความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๓-๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยผูIเขIาร�วมประชุม
สามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการเดินทางและค�าท่ีพักไดI
ตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
 
 
      



 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน  ผูIอํานวยการโรงพยาบาลอุดรธานี 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ นางสาวพิศวาท   ชูลิขิต   ตําแหน�ง นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ ร�วมเปWนคณะกรรมการ   
ดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียม
ความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๓-๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยผูIเขIาร�วมประชุม
สามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการเดินทางและค�าท่ีพักไดI
ตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
 
 
      



 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIอํานวยการโรงพยาบาลลาปาง 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ 

1. นางสุพรรณี   เกกินะ   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
2. นางสายใจ   แววสว%างวงค�  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
3. นางนวลสวาท  คําพรม   นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 

 

ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษา
เขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  
วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดย
ผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการ
เดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 
 
 
 



 
 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
      

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          
 
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค� จังหวัดเชียงใหม� 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ 

1. นางสาววิชญา  โมฬีชาติ   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
2. นางวันวิสาข�   พันธ�สกูล  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
3. นางสาวศศิธร  พยัคฆชาติ  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 

 

ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษา
เขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  
วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดย
ผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการ
เดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 
 
 
 



 
 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
      

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          
 
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 



 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผูIอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ  นางสาวรุจิรา  หมอกเจริญ  ตําแหน�ง   นักจิตวิทยาชํานาญการ  ร�วมเปWนคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอม
อาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยผูIเขIาร�วมประชุมสามารถเดินทางเขIาร�วม
ประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการเดินทางและค�าท่ีพักไดIตามสิทธิ์จากงบประมาณ
ตIนสังกัด 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
 
 
 
 



      

          
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          
 
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 



 

 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลนิิกไทย  
สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก�น จ. ขอนแก�น ๔๐๐๐๐  
โทรศัพท� ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต�อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗  
อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 

 

 

 

ท่ี สนคท ๐๑/ว๔๐          
 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   การแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก  
รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑”  และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษา
โครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน  คณบดี คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

สิ่งท่ีส�งมาดIวย   ๑. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาในโครงการฝCกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยา 
    คลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑” 
๒. กําหนดการประชุมเตรียมความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIาน  
    จิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

 

ดIวย คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก และ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย จัดโครงการฝCกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก”       รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ระหว�างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ รอบท่ี ๒ ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาคลินิกใหIสามารถปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ ไดIสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไวI  และมีความพรIอมสามารถขออนุญาตข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตเปWนผูIประกอบโรคศิลปะสาขา   
จิตวิทยาคลินิกหลังผ�านการฝCกอบรมตามหลักสูตรดังกล�าวแลIว  ในการนี้ สมาคมฯ ไดIแต�งต้ังบุคลากรในหน�วยงาน  
ของท�าน คือ    นายกีรติ    บรรณกุลโรจน�   ตําแหน�ง  นักจิตวิทยาชํานาญการ   ร�วมเปWนคณะกรรมการ   
ดําเนินงานโครงการดังกล�าว  ตามคําสั่งท่ีแนบมาพรIอมนี้ และขอเชิญอาจารย�ท่ีปรึกษาเขIาร�วมประชุมเตรียม
ความพรIอมอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการฝCกปฏิบัติงานดIานจิตวิทยาคลินิก รุ�นท่ี ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๓-๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด(า งามวงศ*วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยผูIเขIาร�วมประชุม
สามารถเดินทางเขIาร�วมประชุมไดIโดยไม�ถือเปWนวันลา และสามารถเบิกค�าใชIจ�ายในการเดินทางและค�าท่ีพักไดI
ตามสิทธิ์จากงบประมาณตIนสังกัด 

 อาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีจะเขIาร�วมประชุมเตรียมความพรIอมท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ สามารถแจIงตอบรับเขIา
ร�วมการประชุมและแจIงการเขIาพักโรงแรมผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี 
http://i-regist.com/v2/tcpa/index.php?r=register&project=610613 
 
 



      

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจIงผูIเก่ียวขIองเขIาร�วมประชุมต�อไปดIวย  จะเปWนพระคุณ          

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

                         
                 (นางสาวจินตนา   สิงขรอาจ) 

                           นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ (ติดต�อ) 

โทรศัพท� ๐๘๑ ๓๒๐ ๑๓๓๒    

อีเมล� secretary.tcpa@outlook.com 


