
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 1(1สค.-30 ธค 65) ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 (3 มค-31 พค 66)

1 นางสาว กนกวรรณ เกษมสวัสด์ิ โรงพยาบาลศรีธัญญา

2 นางสาว กนกวรรณ สาธุอยู่ศิริกุล โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

3 นางสาว กมลชนก แสงสาท โรงพยาบาลล าปาง

4 นางสาว กมลทิพย์ หอมทอง สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

5 นาย กรภัทร์ จตุรักษ์สมัย(โควต้า) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 นางสาว กัญญาภัค อ่อนละมัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 นางสาว กันตา จิระมงคล โรงพยาบาลศรีธัญญา

8 นางสาว กานต์ธิดา ถาวรพล โรงพยาบาลน่าน

9 นางสาว กิตติกา กาปัญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 นาย กีรติ พูนชัย โรงพยาบาลศรีธัญญา

11 นางสาว กุลนันท์ ลาภานันท์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ
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ช่ือ – นำมสกุล
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 1(1สค.-30 ธค 65) ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 (3 มค-31 พค 66)

12 นางสาว เกศิณี เกิดอุบล โรงพยาบาลศรีธัญญา

13 นางสาว ขวัญตา พันมหา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

14 นาย จตุพร อมาตยกุล โรงพยาบาลสวนปรุง

15 นางสาว จรรยธรณ์ วิจิตรแสงรัตน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

16 นางสาว จอร์      จีน่า งะ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

17 นางสาว จิตสุภา สมจิตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 นางสาว จินตวรรณ ใจกล้า โรงพยาบาลน่าน

19 นางสาว จินต์ศุจี ลีละสุลีธรรม โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

20 นางสาว ชนกนันท์ กมลผาด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21 นางสาว ชนาภา ตรีพงษ์กรุณา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22 นางสาว ชนิกานต์ พาลเสือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

23 นางสาว ชาลิสา เตียตระกูล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

24 นางสาว ซารา  อาลี  อับเดล คาเดอร์ อับเด กาวาด โรงพยาบาลน่าน

25 นางสาว ญาณิศา บุญลือเสนาะ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

ช่ือ – นำมสกุล



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 1(1สค.-30 ธค 65) ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 (3 มค-31 พค 66)

26 นางสาว ฐิตามร พะมุลิลา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

27 นางสาว ฐิติชญา ประชาสุข สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

28 นาย ณภัค นครพัฒน์ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

29 นางสาว ณัชชา จอมธัญ โรงพยาบาลล าพูน

30 นางสาว ณัฐชยา สุนทร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

31 นางสาว ณัฐณิชา ต่อพล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

32 นาย ณัฐธิกรณ์ ค ามะโน โรงพยาบาลนครพิงค์

33 นางสาว ณัฐพร แจ่มจ ารัส โรงพยาบาลล าปาง

34 นาย ณัฐวุฒิ กะแก้ว สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

35 นางสาว ณิชนันทน์ เช้ือเมืองพาน โรงพยาบาลสวนปรุง

36 นางสาว ดลฤดี สิทธารถ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

37 นางสาว ดวงพร สินวิริยะนนท์ โรงพยาบาลล าปาง

38 นางสาว เดือนนภา เบ้ียชาติไทย โรงพยาบาลสกลนคร

39 นางสาว ตัสนีม หะยีหมัด โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ช่ือ – นำมสกุล



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 1(1สค.-30 ธค 65) ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 (3 มค-31 พค 66)

40 นางสาว ถวัลยรัตน์ อินทร์สุนทร โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

41 นาย ทรงศักด์ิ ก้อนค า โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

42 นาย ทวีศักด์ิ สิงห์สถิตย์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

43 นางสาว ทัศน์วรรณ เทพประสิทธ์ิ โรงพยาบาลต ารวจ

44 นางสาว ธนกร เตชะกัมพลสารกิจ โรงพยาบาลล าพูน

45 นางสาว ธนธร บานแย้ม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

46 นางสาว ธนพร ชัยศุภรัตน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ

47 นาย ธนภูมิ แก้วพรม โรงพยาบาลล าพูน

48 นาย ธนวินท์ มีลาภอุดมชัย โรงพยาบาลศรีธัญญา

49 นางสาว ธัญธร ธรสินธ์ุ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

50 นางสาว ธัญวรัตม์ ค ารังสี โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

51 นางสาว ธันย์ชนก หอมไม่วาย โรงพยาบาลสระบุรี

52 นางสาว ธันย์ดารินทร์ ภักดีอ านาจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

53 นาย ธีรภัทร รุ่งเรืองแสง โรงพยาบาลล าปาง

ช่ือ – นำมสกุล



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 1(1สค.-30 ธค 65) ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 (3 มค-31 พค 66)

54 นางสาว ธีราพร อุ่นบาง โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

55 นาย นพวินทร์ ธนนพิพัฒนาสิน โรงพยาบาลชลบุรี

56 นางสาว นริศรา ครุฑธานุวัฒน์ โรงพยาบาลน่าน

57 นางสาว นันทรัตน์ ไชยสุริยงค์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

58 นาย นิวัฒน์ สูญส้ินภัย โรงพยาบาลนครปฐม

59 นางสาว นิศารัตน์ จันทร์สุวรรณ์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

60 นางสาว บุญชรัสม์ิ กลับมา โรงพยาบาลชลบุรี

61 นางสาว บุษกร บุญจุน โรงพยาบาลน่าน

62 นางสาว เบญจรัตน์ เจริญศรี โรงพยาบาลศรีธัญญา

63 นางสาว ปฏิมากรณ์ เพ็ชรวิสัย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

64 นางสาว ปณิธี มีคล้าย โรงพยาบาลสวนปรุง

65 นางสาว ปพิชญา ใจวงษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

66 นางสาว ปพิชญา ศรีสมบัณฑิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

67 นางสาว ปภัสนานันทน์ รักษ์นุกูล โรงพยาบาลสวนปรุง

ช่ือ – นำมสกุล



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 1(1สค.-30 ธค 65) ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 (3 มค-31 พค 66)

68 นางสาว ประทุมทิพย์ ช่างงาน โรงพยาบาลสระบุรี

69 นางสาว ปริยาภัทร มุ่งเกิด โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

70 นางสาว ปวีณา ศรีเมือง โรงพยาบาลชลประทาน

71 นาย ปัณณรุจน์ ล้ิมสุวรรณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

72 นาย ปัณณวัฒน์ ฉิมไทย โรงพยาบาลศรีธัญญา

73 นางสาว ปัทมา ช่ืนตา โรงพยาบาลศรีธัญญา

74 นางสาว ปาลิตา ป้อมปราการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

75 นางสาว ปาลิตา แย้มกล่ิน โรงพยาบาลล าปาง

76 นางสาว ปิยะรัตน์ ฉัตรมานะกุลกิจ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

77 นางสาว ปิยะรัตน์ สุวรรณนุพงศ์ โรงพยาบาลล าปาง

78 นางสาว เปมิกา เชียงดี โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

79 นางสาว พรพรหม แก้วตระการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

80 นางสาว พรรณพัชร ชวดนุช โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

81 นาย พลากร ศรีพูนทอง โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

ช่ือ – นำมสกุล



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 1(1สค.-30 ธค 65) ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 (3 มค-31 พค 66)

82 นางสาว พัชรา จักตรี สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

83 นางสาว พัทธ์ธีรา แจ้งจันทร์ โรงพยาบาลนครปฐม

84 นางสาว พิจิตรา รังเจริญ โรงพยาบาลล าปาง

85 นาย พิชญ วิจิตรจรรยา สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

86 นางสาว พิชญ์สินี เทพณรงค์ โรงพยาบาลศรีธัญญา

87 นาย พีระพัฒน์ ฤทธิญาณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ

88 นางสาว เพ็ญพิชา ชวลิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ

89 นางสาว เพ็ญภัสสร ชาติพรหม โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

90 นางสาว ภัครินทร์ ค าจุมพล โรงพยาบาลนครพิงค์

91 นางสาว ภัทรธรณ์ จงเจริญสันติกุล โรงพยาบาลศรีธัญญา

92 นาย ภาณุพงศ์ แซ่ล้ี โรงพยาบาลสระบุรี

93 นาย ภูริต รีเจริญ โรงพยาบาลสระบุรี

94 นางสาว โยษิตา มูสิกะ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

95 นางสาว รมัณยา นาคโสมกุล โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

ช่ือ – นำมสกุล



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 1(1สค.-30 ธค 65) ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 (3 มค-31 พค 66)

96 นางสาว ระพีพร ยุ่นประยงค์ โรงพยาบาลศรีธัญญา

97 นางสาว รัดเดือน จันทรบุตร โรงพยาบาลศรีธัญญา

98 นางสาว รุสมีนา หะยีมะ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

99 นาย วรเมธ ดอกดวง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

100 นางสาว วรรณนิศา คงเอียด โรงพยาบาลศรีธัญญา

101 นางสาว วรรษชล ไชยมงคล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

102 นางสาว วรัญญา พิสูจน์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและสถาบันราชานุกูล

103 นางสาว วริณญา พิมสกุล โรงพยาบาลราชวิถี

104 นางสาว วรินทร ทันตานนท์ โรงพยาบาลศรีธัญญา

105 นาย วัทวุฒิ ปันทะรส โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

106 นางสาว วิไลลักษณ์ ไชยภักดี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

107 นาย ศศกร รัตนาภรณ์พิศิษฐ์ โรงพยาบาลต ารวจ

108 นางสาว ศิริพร ดวงปัญญาสว่าง โรงพยาบาลล าปาง

109 นาย สตพรรษ มหากนก โรงพยาบาลชลบุรี

ช่ือ – นำมสกุล



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 1(1สค.-30 ธค 65) ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 (3 มค-31 พค 66)

110 นาย สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

111 นาย สหรัก พันธ์ุพาณิชย์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

112 นาย สหัสวรรษ ศรีมงคลชัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

113 นาย สิรภพ จันทร์ประทีป โรงพยาบาลนครปฐม

114 นาย สิรวิชญ์ วงศ์ลิมปิยะรัตน์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

115 นางสาว สิริวิมล จริยวัฒนสกุล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

116 นางสาว สิรีฉัตร ปัจฉิมกุล โรงพยาบาลศรีธัญญา

117 นาย สุชาติ พรหมพิลา โรงพยาบาลศรีธัญญา

118 นางสาว สุทิศา บัวประกายรัตน์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

119 นางสาว สุธาสินี เทือกสุบรรณ โรงพยาบาลต ารวจ

120 นางสาว สุภบงกช วรรณกูล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

121 นางสาว สุรางค์สิริ วงศ์วรรุจ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

122 นางสาว แสงนภา แก้วแสง สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

123 นางสาว หัสศจี ชาญญาเกียรติ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ช่ือ – นำมสกุล



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 1(1สค.-30 ธค 65) ฝึกปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 (3 มค-31 พค 66)

124 นางสาว อทิตยาธร ศักด์ิพงษ์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

125 นาย อรรถพล ระวิโรจน์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

126 นางสาว อริสรา ยอดกันตี สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

127 นางสาว อโรชา ถ่ินไพบูลย์ โรงพยาบาลชลประทาน

128 นางสาว อัจฉราขวัญ เสนามงคลชัย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

129 นางสาว อัญชิษฐา ศรีราม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

130 นางสาว อัญมณี สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

131 นางสาว เมธาวี

2.ส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล intern.clinicalpsychologist@gmail.com

โดยโอนเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข ช่ือบัญชี “การปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” เลขบัญชี 142-0-30679-0 หากพ้นก าหนด

ดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธ์ิ

1.1 ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 6 เดือน 20,000 บาท

1.2 ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมระยะ core course  5,000 บาท  

1.3 ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมระยะฝึกปฏิบัติ 5 เดือน 15,000 บาท 

ช่ือ – นำมสกุล

รำยช่ือของผู้สมัครเรียนเฉพำะในระยะ Core Course

จันทร์พินิจ

หมำยเหตุ

1.ให้ผู้มีรายช่ือข้างต้นเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกรุ่นท่ี 14/2565 ลงทะเบียนเรียนโดยช าระเงินต้ังแต่วันท่ี 10 – 24 มิถุนายน 2565 



(นางสภุาวด ี นวลมณี)

นายกสมาคมนักจติวทิยาคลนิกิไทย

4.1ผู้เข้าฝึกปฏิบัติงาน ต้องได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว  

4.2ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงานต้องมีผลการตรวจภาวะการติดเช้ือโรคโควิด 2019 มาแล้วไม่มากกว่า  3  วัน และผลการตรวจโควิดต้องเป็นลบ

4.3 ปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีสถาบันก าหนด  หากมีข้อสงสัยประการใดให้โทรสอบถามได้ท่ี นางสุภาวดี  นวลมณี 081-8762440

3.ผู้ท่ีลงทะเบียนเรียนและช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เร่ิมเรียนระยะการบรรยายทางวิชาการ (Core course) ต้ังแต่วันท่ี 1-29 กรกฎาคม 2565 ทางระบบออนไลน์ โดย

สมาคมจะแจ้งลิงค์ออนไลน์  และเข้าฝึกปฏิบัติงานต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม ถึง วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 หรือ วันท่ี 3 มกราคม ถึง วันท่ี 31  พฤษภาคม 2566  ตาม

สถาบันท่ีระบุในประกาศ

4.ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 2019 สถาบัน/โรงพยาบาล  จึงขอก าหนดมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดโรคของผู้ท่ีจะเข้าฝึกปฏิบัติงาน ดังต่อไปน้ี 
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