
ประกาศรายชือ่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสตูร “การฝึกปฏิบัติงานดา้นจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ 10 ปี 2561 
 
บรรยายความรู้ด้านจิตวิทยาคลินิก (Core Course) ระหว่างวันที่ 2-31 กรกฏาคม 2561 ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา 
รอบท่ี 1 ฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 
รอบท่ี 2 ฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

 
ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 1 ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 

1 นางสาว กชพร  พรสันติ  โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่          
2 นางสาว กนกวรรณ  ไชยสูธยกานต์  โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์          
3 นาย กฤตภาส  ไทยวงษ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา                            
4 นาย กฤตภาส  เธียรวิวัฒน์นุกูล  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                  
5 นาย กฤตลักษณ์  หาขุน โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน         
6 นางสาว กัญญปภา  พงษเ์กษ  โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี          
7 นางสาว กัญญาพัชร  จุลละนันทน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี           
8 นางสาว กัญญารัตน์                                                                                             ศิริผล           สถาบันประสาทวิทยา                          
9 นาย กันต์นุศร  กฤดาธิการกุล สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  
10 นางสาว กาญจนี  ชอบเสียง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์           
11 นางสาว กานต์ชนก  ฤกษ์อุโฆษ  โรงพยาบาลศรีธัญญา                           
12 นางสาว เกศวลี  โห้แพร โรงพยาบาลต ารวจ                              
13 นางสาว เกศินี  ปรีเปรม  สถาบันประสาทวิทยา                         
14 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ขนิษฐา  วัฒนเดชาสกุล โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่           
15 นางสาว คนึงนิตย์ เอ็มรัตน์    ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

รามาธิบดี  ม.มหิดล                                



ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 1 ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 
16 นางสาว จรินทร์รัตน์  เรืองแจ่ม  สถาบันประสาทวิทยา                         
17 นางสาว จริยา  โสสีดา โรงพยาบาลชลบุรี                             
18 นางสาว จิตต์วิไล  มุสิกเจริญ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                   
19 นาย จิตวัต  บัวจรูญ  โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ               
20 นางสาว จิรนุช  เลิศเอ่ียม  โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี               
21 นางสาว จิรัชญา  ชนะราวี  โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ               
22 นางสาว จุฬาลักษณ์  เสียงสนั่น โรงพยาบาลสุรินทร์                           
23 นางสาว ฉัตรสุดา  รอดภัย  โรงพยาบาลศรีธัญญา                           
24 นาย เฉลิมพล  เทพสุริยะ โรงพยาบาลต ารวจ                              
25 นางสาว ชัญญานาฏ  เกียรติพรโอภาส  โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่          
26 นางสาว ชุลีพร สกุลวงศาโรจน์                                  โรงพยาบาลล าปาง                 
27 นางสาว ซามีเราะ  สาและ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด

แห่งชาติบรมราชชนนี  รังสิต                    
 

28 นางสาว ญาณี  รัตนวัน โรงพยาบาลชลบุรี                             
29 นางสาว ญาดา  หาญปัญญาพิชิต โรงพยาบาลราชวิถี                             
30 นางสาว ญานิศา  เกียรติศิริชัย  โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์          
31 นางสาว ฎารารัตน์  ปิงสุทธิวงศ์                                                                           โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า                    
32 นางสาว ฐานิสร  อุ่นสมัย โรงพยาบาลต ารวจ                              
33 นางสาว ฐิตาพร  ดอนอินผล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                   
34 นางสาว ฐิตาภา  ชินกิจการ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น            
 
 
 



ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 1 ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 
35 นางสาว ฐิติรัตน์ ลีละวินิจกุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

รามาธิบดี  ม.มหิดล                                
 

36 นางสาว ณธญา  กีรติรุจนาเวท  โรงพยาบาลสระบุรี                           
37 นาย ณพล  พรรณจิตต์  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
38 นางสาว ณภัทร  สิริลอยรัตน์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่           
39 นางสาว ณัฏฐา  ดาวเรือง โรงพยาบาลน่าน                               
40 นาย ณัฐชนน  สันดี  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
41 นางสาว ณัฐนันท์  วิภูษิตสมบูรณ์  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์        
42 นางสาว ณัฐริกา  เซี่ยงจ๊ง ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์  
43 นาย ณัฐสิทธิ์  ตั้งเดชาวุฒิ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า                     
44 นางสาว ณัทธร  อารยะกุล  โรงพยาบาลสระบุรี                           
45 นางสาว ดวงพร หล่อศิวาวชิรสุข                                          โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์           
46 นางสาว ดาราพร   สิงห์ทอง    โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                 
47 นางสาว ตรีประดับ  อุทัยเศรษฐวัฒน์  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                  
48 นางสาว ทวินันท์  จ านงนอก  โรงพยาบาลชลบุรี                            
49 นาย ทวีชัย  ค าเพ็ญ  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

ม.เชียงใหม่ 
50 นางสาว ทิพวรรณ ขันทะวงศ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

รามาธิบดี  ม.มหิดล                                
 

51 นาย ธนภูมิ  ก้อนด้วง                                                    โรงพยาบาลศรีธัญญา                           
52 นางสาว ธนัชพร  สุวรรณเมนะ                         โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์      
53 นางสาว ธนัญญา ไกรอ่ า  โรงพยาบาลชลบุรี                            



ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 1 ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 
54 นางสาว ธัญลักษณ์  ผาสุก โรงพยาบาลศรีธัญญา                            
55 นางสาว ธัญสรวี  หงสกุลสมรัตน์ โรงพยาบาลศรีธัญญา                            
56 นางสาว ธิดารัตน์  พุทธวงษ์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์        
57 นางสาว นภัสภรณ์  พรมป้อง โรงพยาบาลอุดรธานี                     
58 นางสาว นภา  อุดร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า                     
59 นางสาว นภาพร  มะโนปิน โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ                
60 นาย นรพนธ์ ลาภักดี  โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี               
61 นาย นฤดล  เอ่ียมหลัก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์         
62 นางสาว นฤมน  กลิ่นระคนธ์ โรงพยาบาลราชวิถี                             
63 นางสาว นฤมล อารินทร์  โรงพยาบาลล าปาง                 
64 นางสาว นันท์นภัส  ค าใส                                                                           สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                  
65 นางสาว นันทพร  

 
ปันต๊ะ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น            
 

66 นางสาว นิราวัลย์  ฟองโหย  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์                     
67 นางสาว นุรไฮฟา  ซูหะ  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์     
68 นางสาว ปฐมาภรณ์  ตานิ่ว  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

ม.เชียงใหม่ 
69 นางสาว ปทิตตา  ประยูรศักดิ์ศิริ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า                    
70 นางสาว ปทิตตา ดุจดา                                                                         โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า                   
71 นางสาว ปรัชญา พะณะงาม  โรงพยาบาลล าปาง                 
72 นาย ปวิธ  สิริเกียรติกุล โรงพยาบาลต ารวจ                              
73 นางสาว ปัญญาวีร์  จันทร์หอม โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี                



ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 1 ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 
74 นางสาว ปาณิศา  พรเกษมศาสตร์  โรงพยาบาลศรีธัญญา                           
75 นางสาว ปาริฉัตร  ขมักการ โรงพยาบาลต ารวจ                              
76 นางสาว ปาริชาต  สุขศรีวงษ์                                                         โรงพยาบาลสกลนคร                          
77 นาย ปิยะวัฒน์ โพธิ์กัณฑ์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์        
78 นางสาว ปุณฑริก  เกียรติไกรวัลศิริ โรงพยาบาลศรีธัญญา                            
79 นางสาว พรธิดา  ไชยหาญ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ                
80 นางสาว พรรณพนัช  วัฒนเกษม โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์         
81 นางสาว พรรธิภา  มาเนตร        โรงพยาบาลน่าน                               
82 นาย พัฒนา  แสนทวีสุข โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                 
83 นาย พิทักษ์  ไชยศร โรงพยาบาลต ารวจ                              
84 นางสาว พิมพ์ชนก  จริยเตชะ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า                    
85 นางสาว พีรนุช  พิชิตพันธ์พงศ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา                            
86 นาย พีรพัจน์  ทองปิ่น                                                          โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์      
87 นางสาว ภัทรดา ไตรปิฎก  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า                   
88 นางสาว ภัทร์ธิชา ช้างต่อ  โรงพยาบาลชลบุรี                            
89 นางสาว ภัทรมน  ไตรวิจิตรคุณ โรงพยาบาลศรีธัญญา                            
90 นางสาว ภัทรมน  เหลืองโพธิ์แมน  โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่          
91 นาง ภัทรียา แข็งแรง โรงพยาบาลล าปาง                  
92 นางสาว ภูษณิศา  ยังอยู่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  
93 นางสาว มะลิวัลย์  คชงิน    โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์     
94 นางสาว มินตรา  มีมูซอ สถาบันประสาทวิทยา                          
95 นางสาว ยมลพร  จงยิ่งศิริ  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                  



ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 1 ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 
96 นางสาว ยุพเรศ วงศ์เกย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์            
97 นางสาว ระวีวรรณ  ศรีน้อยเมือง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น            
 

98 นางสาว รังสิภรณ์  ศรีเพ็ญ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ                
99 นาย รัชชานนท์  ทัพผึ้ง  โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ               
100 นางสาว รุ่งอรุณ อินโต โรงพยาบาลสระบุรี                            
101 นางสาว รุจา  เชตุเหมือน สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด

แห่งชาติบรมราชชนนี  รังสิต                    
 

102 นางสาว เรณุกา ทองเนียม  โรงพยาบาลล าปาง                 
103 นาย ฤกษ์ดี  แก้วเกิด โรงพยาบาลขอนแก่น                      
104 นางสาว วทันยา  อุนตระกูล โรงพยาบาลศรีธัญญา                            
105 นางสาว วราภรณ์  กุลพรม ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

ม.เชียงใหม่ 
 

106 นางสาว วรายุภัสร์  
 

เพียรทองสงฆ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
ม.เชียงใหม่ 

 

107 นางสาว วลัญพร จักรแตร โรงพยาบาลล าปาง                  
108 นางสาว วศินี  ลอยประโคน โรงพยาบาลสุรินทร์                           
109 นางสาว วันทนา  ปิ่นแก้ว  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์                     
110 นางสาว วัศยา  แสนเฉย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี           
111 นางสาว วาณิชา  นามโลมา                                                                                  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                   
112 นางสาว วาสนา  จิ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  
113 นางสาว วิภาวรรณ  ดิ่งกลาง โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์        



ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 1 ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 
114 นางสาว ศศิรกานญ์  รุ่งสกุล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่                                
115 นางสาว ศิรินญา เพ็ชรสุวรรณ์  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า                   
116 นาย ศุภณัฐ  รอดหลง  โรงพยาบาลศรีธัญญา                           
117 นางสาว โศภิดา 

 
สุระชัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

ม.เชียงใหม่ 
 

118 นางสาว สกุลรัตน์ พิเศษวงษ์                                                              โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์           
119 นางสาว สมิตา  รุจิรอานนท์ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด

แห่งชาติบรมราชชนนี  รังสิต                    
 

120 นางสาว สยุมพร  ภู่สมัน  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์        
121 นาย สันติภาพ  นันทะสาร โรงพยาบาลศรีธัญญา                            
122 นางสาว สิริกัลยา  เหล่าชัย โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่           
123 นางสาว สิริรัตน์ วรรณกุล                                                  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์           
124 นางสาว สิริรัตน์  เพียกขุนทด โรงพยาบาลสระบุรี                            
125 นางสาว สุกานดา  รัศมีภัค  โรงพยาบาลศรีธัญญา                           
126 นางสาว สุทธิดา เมืองพระฝาง                         ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

รามาธิบดี  ม.มหิดล                                
127 นางสาว สุธาสินี  อุเทศพรรัตนกุล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่                                
128 นางสาว สุธิดา  ยุติมิตร โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี                
129 นางสาว สุนิสา วังสมบัติ  โรงพยาบาลสระบุรี 
130 นางสาว สุพิชญา  แสวงหา  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

ม.เชียงใหม่ 
131 นาง สุมาลี  ข าอิน                                                                             ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์  



ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 1 ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 
132 นางสาว หทัยภัทร์  บุษดี โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์           
133 นางสาว อนุชิดา ใจแจ้ง  โรงพยาบาลสระบุรี                           
134 นาย อภิสิทธิ์  สิทธิรักษ์ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด

แห่งชาติบรมราชชนนี  รังสิต                    
 

135 นางสาว อมรพรรณ  นันทศรี   ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
ม.เชียงใหม่ 

 

136 นางสาว อ้อยทิพย์  ทองธนะเศรษฐ์  โรงพยาบาลศรีธัญญา                           
137 นางสาว อัญชลี  บุญรัตนา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์            
138 นาย อานนท์ วงษา โรงพยาบาลล าปาง                  
139 นางสาว อิสราภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

ม.เชียงใหม่ 
140 นางสาว อิสริยา  มูลทอง โรงพยาบาลศรีธัญญา                            
141 นาง อุษา พงษ์ค า โรงพยาบาลล าปาง                  
142 นางสาว ฮูไอนา  รุ่งจ ารัสรัศมี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์      

 
รายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติฯ และเข้าเรียนเฉพาะการบรรยายวิชาการ (Core Course) 
 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
1 นางสาว มาเรียม  ชูด่านกลาง 

 
หมายเหตุ  

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อคณุปวิตรา คุ้มปิยะผล (เหรญัญิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย) โทรศัพท์ 093-550-0738    Line id : tcpa2561   Email : treasurer.tcpa@outlook.com 


