
 

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ถนนตวิานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทร 02-5908017 มือถือ 081 8762440  แฟกซ์ 02-1495542  
The Thai Clinical Psychologist Association , Department of Mental Health ,Tivanon Rd.,Mueng distric., 
Nonthaburi,Thailand 11000 Tel:+662-5908017 Mobile:+6681 8762440 Fax:+662-1495542  

ที่  สนคท 71/2564 

      4  ตุลาคม  2564 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกปฏิบัติงานด้าน

จิตวิทยาคลินิก” รุ่น 13 ปี 2564                                 

เรียน ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ 13/2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เข้ารับการฝึกอบรม  หลักสูตร “การฝึกปฏิบัติงาน
ด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่น 13 ปี 2564      จำนวน 1 ฉบับ 

  

  ตามท่ีสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ได้ดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การ
ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ 13/2564 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 3-18 กันยายน 2564      และกำหนดให้มีการเลือก
สถาบันในระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 22 และระบบจับฉลากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 แล้วนั้น  
 

  บัดนี้ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เข้ารับการ
ฝึกอบรม  หลักสูตร “การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่น 13 ปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ โดยให้ผู้ที่มี
รายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 หากพ้นกำหนด
ดังกล่าวและมิได้ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

      (นางสุภาวดี  นวลมณี) 
        นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 

                  ประธานคณะกรรมการ 

tel:+662-5908017


 

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ถนนตวิานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02-5908017 มือถือ 081 8762440   แฟกซ์ 02-1495542  
The Thai Clinical Psychologist Association , Department of Mental Health ,Tivanon Rd.,Mueng distric., Nonthaburi,Thailand 11000 Tel:+662-5908017 
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ประกาศรายช่ือผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เข้ารับการฝึกอบรม  หลักสูตร “การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่น 13 ปี 2564 

ระหว่างวันที่ 1- 30 ธันวาคม 2564 และ ระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึง วันที2่7 พฤษภาคม 2565 หรือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที ่28 ตุลาคม 2565 
1. ระยะบรรยายความรู้ด้านจิตวิทยาคลินิก (Core Course) ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธ.ค. 2564 
2. ระยะการฝึกปฏิบัติ   

2.1  รอบท่ี 1 ฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่  4 ม.ค.  ถึง วันที่ 27 พ.ค. 2565 
2.2 รอบท่ี 2 ฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.  ถึง วันที่ 28 ต.ค. 2565 

ลำดับ คำนำชื่อ ชื่อ สกุล ฝึกปฏิบัติ รอบท่ี 1 (4 ม.ค.- 27พค 65) ฝึกปฏิบัติ รอบท่ี 2 ( 1 มิ.ย.-28 ต.ค.65) 

1 นางสาว กมลชนก  ทองคำรอด   โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 

2 นางสาว กรรณิกา   ปิ่นแก้ว โรงพยาบาลลำปาง   

3 นางสาว กฤติกา   สุขเจริญ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล   

4 นางสาว กวินทิพย ์ รินพล โรงพยาบาลลำปาง   

5 นางสาว กัณนิกา  อัคราช โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์   

6 นางสาว กิตติยา  โชคเจริญยิ่ง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล   

7 นางสาว กุลกนิษฐ์  นาคีสินธุ์   โรงพยาบาลศรีธัญญา 

8 นางสาว เกล้ากาญ ศิริสินธุ์   โรงพยาบาลศรีธัญญา 

9 นางสาว จันทร์จิรา   พวงมาลา โรงพยาบาลสระบุรี  

tel:+662-5908017
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ลำดับ คำนำชื่อ ชื่อ สกุล ฝึกปฏิบัติ รอบท่ี 1 (4 ม.ค.- 27พค 65) ฝึกปฏิบัติ รอบท่ี 2 ( 1 มิ.ย.-28 ต.ค.65) 

10 นางสาว จัสมิน   หะแวซอนอ  โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี  

11 นางสาว จิดาภา   อยู่ทวีเดชากุล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์   

12 นางสาว จิรสุดา   ศรีสว่าง   โรงพยาบาลสระบุรี 

13 นางสาว จิรัชญา บุญมาดำ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่   

14 นางสาว จิรัชญา   เตชะพิพัฒน์ชัย คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล   

15 นาย จีรวัฒน์  ตันตยาภิรมย์ โรงพยาบาลชลบุรี   

16 นางสาว ฉวีวรรณ  ขันคำ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและสถาบันราชานุกูล   

17 นางสาว ชญาภา  สุนันทชัยกุล โรงพยาบาลลำพูน   

18 นางสาว ชนัญญา   น้อยอาษา   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

19 นางสาว ชนาภา   สถาพร ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์   

20 นางสาว ชมภิชา   คณิชชาพงษ์ โรงพยาบาลลำปาง   

21 นางสาว ช่อฟ้า   เหลืองวิภาต โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า   

22 นางสาว โชติกา  วิชัยดิษฐ   ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 

23 นางสาว ซัลวาย์  สารอเอง โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์   

24 นาย ณฐกฤต   ปัญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

25 นางสาว ณฐพร  แก้วจันทร์   โรงพยาบาลสระบุรี 

26 นางสาว ณัฏฐ์ธัญศา  จันทร์ภักดี โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์   

27 นางสาว ณัฐฑริญา  เชื้อคำจันทร์   โรงพยาบาลสกลนคร 
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ลำดับ คำนำชื่อ ชื่อ สกุล ฝึกปฏิบัติ รอบท่ี 1 (4 ม.ค.- 27พค 65) ฝึกปฏิบัติ รอบท่ี 2 ( 1 มิ.ย.-28 ต.ค.65) 

28 นางสาว ณัฐณิช   เหลืองโพธิ์แมน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   

29 นางสาว ณัฐนิชา   ทาทอง โรงพยาบาลนครพิงค์   

30 นางสาว ณัฐสิมา   มณีรัตน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี   

31 นางสาว ดวงกมล   ศรีบานแจ่ม โรงพยาบาลสกลนคร   

32 นางสาว ดารานาถ  สิงคำโล โรงพยาบาลลำพูน   

33 นาย ตะวัน  ประวงศ์เทพ โรงพยาบาลน่าน   

34 นางสาว ธนัชพร จันขาว โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์   

35 นางสาว ธนัชพร  บุญเพียร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   

36 นางสาว ธนัฏฐา   เทือกศิริ   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

37 นาง ธวัลรัตน์   เพ็ชรมีศรี โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์   

38 นางสาว ธัญชนก  ชัยรัตน์   โรงพยาบาลลำปาง 

39 นางสาว ธัญญนาถ   มุขดาร์   โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 

40 นางสาว ธันยธรณ์  อิทธานุเวคิน   โรงพยาบาลศรีธัญญา 

41 นางสาว ธิติสุดา   อ่อนจันทร์ โรงพยาบาลน่าน   

42 นาย นนทวัช   มาลัย   โรงพยาบาลศรีธัญญา 

43 นางสาว นัยน์ปพร   ทองแท่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

44 นางสาว นิตยา   เขียวไสว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  

45 นางสาว เนาวรัตน์  วงศ์ยังประเสริฐ โรงพยาบาลสระบุรี  
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ลำดับ คำนำชื่อ ชื่อ สกุล ฝึกปฏิบัติ รอบท่ี 1 (4 ม.ค.- 27พค 65) ฝึกปฏิบัติ รอบท่ี 2 ( 1 มิ.ย.-28 ต.ค.65) 

46 นางสาว บุณยาพร  พัฒแก้ว ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์   

47 นางสาว ปรียนันท์  โชติสกุล โรงพยาบาลน่าน   

48 นางสาว ปวีณา  ริ้วทอง โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ   

49 นางสาว ปัญญ์ชลี  ชุกานี่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี   

50 นางสาว ปัทมพร  กันทวี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

51 นางสาว ปิยธิดา  โคตรชมภู   โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 

52 นางสาว ปุณณมา  สมมิตร คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล   

53 นางสาว ปุณยนุช  มัสสะอาด   โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 

54 นาย ปุณยวัจน์   แปงสนิท โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่   

55 นางสาว ไปรยา  กตพรตระกูล โรงพยาบาลตำรวจ   

56 นางสาว พรปวีณ ์ ศรีสุข   โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 

57 นางสาว พัชมณฑ์ เอ้ือธนิกกุล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์   

58 นางสาว พัทธมน  สิงโหพล โรงพยาบาลนครพิงค์   

59 นางสาว พาขวัญ  แตงเลี่ยน   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

60 นาย พิทวัส   สีหะวงษ์ โรงพยาบาลสระบุรี  

61 นาย พีร   วงศ์อุปราช โรงพยาบาลชลบุรี   

62 นาย พูนศักดิ์  ขันธเลิศ   โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 

63 นางสาว เพชรรัตน์  บุตรเพ็ชร์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี   
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ลำดับ คำนำชื่อ ชื่อ สกุล ฝึกปฏิบัติ รอบท่ี 1 (4 ม.ค.- 27พค 65) ฝึกปฏิบัติ รอบท่ี 2 ( 1 มิ.ย.-28 ต.ค.65) 

64 นางสาว ภักดิ์วิภา  จันทะเวช โรงพยาบาลสระบุรี   

65 นางสาว ภานุมาศ   ทองขาว   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

66 นางสาว ภาสิตา จันทวัฒน์ โรงพยาบาลตำรวจ   

67 นางสาว ภูริชยา   ฟูวงค์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

68 นาย ภูริพัฒน์  ขำน้อย   โรงพยาบาลศรีธัญญา 

69 นางสาว มานาพร  ชูเกียรติวงศ์กุล คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล   

70 นางสาว มาริสา   เจริญศักดิ์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์   

71 นางสาว เมธาวี  สุรินทร์ โรงพยาบาลลำปาง   

72 นางสาว ยลรดี  ขันก่ิง   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

73 นางสาว ยุภาวัลย ์ สามงามยา โรงพยาบาลสระบุรี   

74 นางสาว รมย์ธีรา  มากไหม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี   

75 นางสาว รสกร  ทองจันทร์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์   

76 นางสาว รัชตวรรณ  ปัญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

77 นางสาว รุ่งกานต ์ รินสิงห์แก้ว โรงพยาบาลราชบุรี+สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  

78 นางสาว ลลิต   พืชพิสุทธิ์   โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 

79 นาย เลิศพงศ ์  พุฒพันธพงศ์   โรงพยาบาลตำรวจ 

80 นางสาว วชิรญา   บุรพธานินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล   

81 นางสาว วณิชกานต์   แบ่งทิศ โรงพยาบาลลำพูน   
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ลำดับ คำนำชื่อ ชื่อ สกุล ฝึกปฏิบัติ รอบท่ี 1 (4 ม.ค.- 27พค 65) ฝึกปฏิบัติ รอบท่ี 2 ( 1 มิ.ย.-28 ต.ค.65) 

82 นางสาว วรางคณา   ศรีเจียม   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

83 นาง วราพร   คำมา โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์   

84 นางสาว วริณญา  หงส์สุวรรณเกศ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและสถาบันราชานุกูล   

85 นางสาว วริษฐา  ถิ่นถลาง โรงพยาบาลตำรวจ   

86 นางสาว วิชญาพร  หอยสังข์ทอง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี   

87 นางสาว วิภาวี   แกมประเสริฐสุข   โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 

88 นางสาว ศรีกมล  พันธรัตน์   โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 

89 นางสาว ศศิธร   พลสิทธิ์   โรงพยาบาลศรีธัญญา 

90 นางสาว ศศิมาภรณ ์  วังตระกุล   โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 

91 นาย ศิริพงษ์ คุตะวัน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์   

92 นางสาว ศิริรัตน์  ทิพลม   โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 

93 นางสาว ศิวดาติ์   สิทธิไชยรุ่งโรจน์ โรงพยาบาลน่าน    

94 นาย ศิวนาถ   มั่งมีสิน โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน  

95 นางสาว ศุภนิจ   สุวรรณมาโจ   โรงพยาบาลศรีธัญญา 

96 นางสาว ศุภรดา  ศรีจารุเมธิณ   โรงพยาบาลศรีธัญญา 

97 นางสาว ศุภิสรา  แข็งขัน   โรงพยาบาลตำรวจ 

98 นางสาว สวรินทร์   รื่นเริง โรงพยาบาลพระมุงกุฏเกล้า   

99 นางสาว สิโรธร   อนุสรณ์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน   
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ลำดับ คำนำชื่อ ชื่อ สกุล ฝึกปฏิบัติ รอบท่ี 1 (4 ม.ค.- 27พค 65) ฝึกปฏิบัติ รอบท่ี 2 ( 1 มิ.ย.-28 ต.ค.65) 

100 นาย สิทธิพันธ์   ฉัตรมงคลชัย โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ   

101 นางสาว สิธยา   อนุสิทธิ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา   

102 นางสาว สิริภัทร  มุกดา โรงพยาบาลน่าน   

103 นางสาว สิริรัฐิกา  รินทรานุรักษ์   โรงพยาบาลศรีธัญญา 

104 นางสาว สุชานาถ  เชิดฉันท์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

105 นางสาว สุชานาถ   ทองปรุง   โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 

106 นางสาว สุพรรณนิภา สันตะนาโท โรงพยาบาลลำปาง   

107 นางสาว สุพรรณี  ศรีวิชัย โรงพยาบาลลำพูน   

108 นางสาว สุภนิช ศักดิ์ศรีนภากุล   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

109 นางสาว สุรภา   ฉิมพาลี   โรงพยาบาลลำปาง 

110 นางสาว สุรางคณา  สุขประดิษฐ โรงพยาบาลตำรวจ   

111 นางสาว เสาวภาค ์ อ่อนละมัย   โรงพยาบาลสระบุรี 

112 นางสาว อนงค์รัตน์  สิงหโกวินท์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

113 นาย อภิณก์ุ   คมวงศ์วิวัฒน์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่   

114 นางสาว อรวรรณ  พิทยาวรกุล   โรงพยาบาลตำรวจ 

115 นาย อรุณเดช เฌอหมื่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

116 นางสาว อัจฉรา  อินเล็ก   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

117 นางสาว อัญชนา ใจกล้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
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ลำดับ คำนำชื่อ ชื่อ สกุล ฝึกปฏิบัติ รอบท่ี 1 (4 ม.ค.- 27พค 65) ฝึกปฏิบัติ รอบท่ี 2 ( 1 มิ.ย.-28 ต.ค.65) 

118 นางสาว อัญชนา   แซ่ซิ้ม โรงพยาบาลชลบุรี   

119 นาย อัฐพล อินทรภักดี   โรงพยาบาลสระบุรี 

120 นางสาว อาทิมา  อยู่ภู่   สถาบันสุขภาพจิตเด็กและสถาบันราชานุกูล 

121 นางสาว อินทร์ชนาฏ  ภาคินีกิตติ์ธัญญา   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

122 นางสาว อินทิรา  อัศวพิพิธ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   

ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการลงทะเบียน  สมัครเรียนในระยะ Core Course รุ่นที ่13/2564 

ลำดับ คำนำชื่อ ชื่อ สกุล   

1 นางสาว นิภาภรณ์ กำเลิศ     

2 นางสาว อภิรดี พวงจิตต์     

3 นางสาว รัชชกร   พรศรี   

4 นาย จักกฤต   เลิศชุตินาท   

 
หมายเหตุ 

1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกรุ่นที่ 13 ปี 2564 ลงทะเบียนเรียนโดยชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 
2564  โดยโอนเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี “สมาคมจิตวิทยาคลินิกไทย” เลขบัญชี 142-0-
29451-2  หากพ้นกำหนดดังกล่าวและมิได้ดำเนินการถอืว่าสละสิทธิ์ โดยมีค่าลงทะเบียนตามรายการต่อไปนี้  
1.1 ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 6 เดือน 20,000 บาท  
1.2 ค่าลงทะเบียนเรียนระยะการบรรยายวิชาการ (core course) 5,000 บาท 
1.3 ค่าลงทะเบียนเรียนระยะฝึกปฏิบัติ 15,000 บาท 

2. ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล intern.clinicalpsychologist@gmail.com 
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3. ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มเรียนระยะการบรรยายทางวิชาการ (Core course) ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 ทางระบบ
ออนไลน์ โดยสมาคมจะแจ้งลิงค์ออนไลน์  และเข้าฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง วันที่ 27  พฤษภาคม 2565 หรือ วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 28 
ตุลาคม 2565 ตามสถาบันที่ระบุในประกาศ 

4. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 2019 สถาบัน/โรงพยาบาล  จึงขอกำหนดมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดโรคของผู้ที่จะเข้าฝึกปฏิบัติงาน 
ดังต่อไปนี้  
4.1 ผู้เข้าฝึกปฏิบัติงาน ต้องได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว   
4.2 ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงานต้องมีผลการตรวจภาวะการติดเชื้อโรคโควิด 2019 มาแล้วไม่มากกว่า  3  วัน และผลการตรวจโควิดต้องเป็นลบ 
4.3 บางสถาบัน/โรงพยาบาล มีข้อกำหนดไม่ให้เดินทางออกนอกพื้นที่เขตจังหวัด ในระหว่างการฝึกปฏิบัติ 5 เดือน หากเดินทางข้ามจังหวัดต้องกักตัวครบ
14วัน โดยผลการตรวจโควิดหลังครบ14 วันต้องเป็นลบ 
4.4 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆที่สถาบันกำหนด  หากมีข้อสงสัยประการใดให้โทรสอบถามได้ที่ นางสุภาวดี  นวลมณี 081-8762440 

 
 

สถาบันที่รับฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก รุ่นที่13/2564 
 

ลำดับ สถาบัน จำนวนที่รับฝึก / หมายเหตุ 
1 โรงพยาบาลศรีธัญญา ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
2 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
3 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
4 โรงพยาบาลราชบุรี ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
5 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
6 สถาบันประสาทวิทยา ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
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ลำดับ สถาบัน จำนวนที่รับฝึก / หมายเหตุ 

8 โรงพยาบาลตำรวจ 

ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้นและมีหลักฐานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
1. วัคซีน หัด คางทูม หัดเยอรมัน อย่างน้อย 2 ครั้ง 
2. วัคซีนอีสุกอีใส อย่างน้อย 2 ครั้ง 
3. วัคซีนโรคตับอักเสบบี อย่างน้อย 3 ครั้ง 
4. วัคซีนโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน อย่างน้อย 1 ครั้งใน10ปี 
วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 1 ปี 

9 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น และรับวัคซนีไข้หวัดใหญ่ วัคซีนตับอักเสบบี และผลx-ray ปอด 
10 โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
11 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
12 สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และ สถาบันราชานุกูล ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
13 รพ.พระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
14 โรงพยาบาลชลบุรี ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
15 โรงพยาบาลสระบุรี ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
16 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
17 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น ไม่ได้มาจากพ้ืนที่ที่เป็นสีแดงเข้ม กับมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงเป็นลบ 
18 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
19 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
20 โรงพยาบาลสกลนคร ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
21 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
22 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
23 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
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ลำดับ สถาบัน จำนวนที่รับฝึก / หมายเหตุ 
24 โรงพยาบาลนครพิงค์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
25 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
26 โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
27 โรงพยาบาลน่าน ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
28 โรงพยาบาลลำปาง ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
29 โรงพยาบาลลำพูน ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 
30 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น 

 
 

           ประกาศ  ณ  วันที่  4  ตุลาคม  2564  

 
 

             
           

(นางสุภาวดี  นวลมณี) 
            นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย                  
          ประธานคณะกรรมการ 


