
ลําดับท่ี หน่วยงาน หมายเหตุ
1 นาย ชัยภัทร เปรมศรี โรงพยาบาลสงฆ์
2 นาง เตือนใจ แซ่โอ๊ว โรงพยาบาลสุรินทร์
3 นางสาว ชลลดา ชูพินิจรอบคอบ โรงพยาบาลพญาไท 3
4 นางสาว นพเก้า สู่พิทักษ์ โรงพยาบาลพญาไท 3
5 นางสาว ก่ิงกาญจน์ พจน์ธารี บ.ไพรม์เมดิคอล จํากัด
6 นางสาว เบญจวรรณ พบโชค คลินิก skin doctor
7 นางสาว ธัญญารัตน์ ฉาบทอง โรงพยาบาลโรจนเวช
8 นางสาว จาริยา รัชตาธิวัฒน์ พีเค คลินิกกายภาพบําบัด
9 นางสาว ศุภศิริ แซ่หล่ิม โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
10 นางสาว อรุณรัตน์ จิตต์คงไทย โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
11 นางสาว พิศพลอย แพทย์พิทักษ์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
12 นางสาว วัศยา เป่ียมน้อย โรงพยาบาลกองบิน 4
13 นาย องอาจ คุณาวนากิจ โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
14 นางสาว ทองใส ทองดี บริษัทเดอะซีเนียร์ เฮลแคร์ จํากัด
15 นางสาว จุฑาทิพ อาธีรพรรณ โรงพยาบาลเลิดสิน
16 นางสาว กรกต สมภาค ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาคตะวันออก 

(จ.ระยอง)

17 นางสาว วิจิตรา ประพันธ์ศิริ
18 นางสาว ชลทิพย์ วงษ์สนธิ์
19 นางสาว กนกวรรณ ทบประดิษฐ์
20 นางสาว พรภินันท์ ชัยสิทธิ์ชินภพ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
21 นางสาว พัชมณฑ์ สิทธิชัยรุจน์ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
22 นางสาว รวิพร อินทรโชติ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
23 นางสาว สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ โรงพยาบาลสิรินธร
24 นางสาว นีน่ี ทองชมภู โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
25 นาง กนกวรรณ บ่ายเท่ียง โรงพยาบาลสิงห์บุรี
26 นางสาว เพียงรวี นิติธรรมาศ
27 นาย ภคพล จําปาเรือง สถาบันราชประชาสมาสัย
28 นาง อมรรัตน์ เจริญสุข โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
29 นางสาว อัปสร จันทร์ขจร โรงพยาบาลตากสิน
30 นางสาว เยาวนิจ ด่านวานิชกุล โรงพยาบาลตากสิน
31 นางสาว ชุดาภัค ตันติจินดา โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
32 นางสาว อาภัชนีย์ พิริยะจารุกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
33 นาง ชลลดา กล่ินสุคนธ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรวพยาบาล
34 นางสาว จินต์จุฑา ธนะ โรงพยาบาลพะเยา
35 นาง ดุจเดือน ปิติกะวงศ์ โรงพยาบาลประจวบฯ
36 นางสาว จิตติมา เจริญล้ิมประเสริฐ ศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู สภากาชาดไทย
37 นางสาว สมสกุล ธงแก้ว โรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน

ช่ือ - นามสกุล

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดแห่งชาติ คร้ังท่ี 4
เร่ือง  “กายภาพบําบัดเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต”

วันท่ี 23 - 25 เมษายน 2555
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
หัวข้อ Shoulder management



ลําดับท่ี หน่วยงาน หมายเหตุช่ือ - นามสกุล
หัวข้อ Shoulder management

38 นางสาว ฝนธิภา พวงไสว โรงพยาบาลชะอวด
39 นาย พฤฒ พรมเจียม โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
40 นางสาว สุรีรัตน์  ไชยชะนะ  โรงพยาบาลเถิน 
41 นางสาว ชัชญา อิ่มอ้น โรงพยาบาลอุทัย ขาดหลักฐานยืนยันตนจากต้นสังกัด
42 นางสาว สุมาลี ลาหนองแคน โรงพยาบาลลาดยาว
43 นางสาว นิตยา ศรีมัง โรงพยาบาลพุทธมณฑล
44 นางสาว ปวิตรา อินทร์ปินตา โรงพยาบาลด่านลานหอย ขาดหลักฐานยืนยันตนจากต้นสังกัด
45 นางสาว ชมพูนุท ชูเกียรติศิริ โรงพยาบาลบางบัวทอง ขาดหลักฐานยืนยันตนจากต้นสังกัด
46 นางสาว นันท์ติกาล ทองคํา โรงพยาบาลบางบัวทอง ขาดหลักฐานยืนยันตนจากต้นสังกัด
47 นางสาว วันวิศาข์ สุภาพ โรงพยาบาลพรานกระต่าย
48 นาย วีรพันธ์ การบรรจง โรงพยาบาลโขงเจยีม ขาดหลักฐานยืนยันตนจากต้นสังกัด
49 นางสาว เกษสุดา บุญยงค์ โรงพยาบาลคลองขลุง
50 นางสาว วรรณศิริ เอี่ยมอาจ โรงพยาบาลท่าตะโก
51 นางสาว จรีวรรณ ทองประ โรงพยาบาลท่าหลวง
52 นางสาว นิตยา รื่นปราชญ์ โรงพยาบาลบางปะอิน
53 นางสาว แสงดาว จินดาศักดิ์ โรงพยาบาลปากท่อ
54 นางสาว จีรพรรณ จบศรี โรงพยาบาลภาชี
55 นางสาว ไพจิตรา ธนะสิงห์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
56 นางสาว มณีรัตน์ อ่านคํา โรงพยาบาลเก้าเล้ียว
57 นางสาว เยาวลักษณ์ แก้วพร โรงพยาบาลเขมราฐ
58 นางสาว จินตวีร์ พันธุ์ป้ัน โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี
59 นางสาว สุกัญญา มณีจํารัส โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
60 นางสาว รัชนิดา แก้วผัด โรงพยาบาลชุมชนคลองลาน
61 นางสาว ศิวพร คงสันติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11
62 นางสาว จุฑามณี ทองสมบัติพาณิช โรงพยาบาลพนัสนิคม
63 นางสาว ปนัชดา ฝ้ายเทศ โรงพยาบาลพรหมพิราม ขาดหลักฐานยืนยันตนจากต้นสังกัด
64 นางสาว ณัฐกานต์ คําจอน โรงพยาบาลหนองบัว
65 นางสาว วันเฉลิม จงศรี โรงพยาบาลสามร้อยยอด
66 นางสาว จีรภา คําราพิช โรงพยาบาลแม่วาง จ.เชียงใหม่
67 นางสาว สิริกานต์ ทาหนองเภา โรงพยาบาลสตึก
68 นางสาว จินตหรา บุญน้อย โรงพยาบาลปากชม
69 นางสาว จารุวรรณ จันสอน โรงพยาบาลคอนสาร ขาดหลักฐานยืนยันตนจากต้นสังกัด
70 นาง นราภรณ์ นรบิน โรงพยาบาลหนองแค ขาดหลักฐานยืนยันตนจากต้นสังกัด
71 นางสาว ณัฐกานต์ อบุลบาน โรงพยาบาลอาจสามารถ
72 นาย ชุติวัต รุมพ์ฟ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
73 นาย ขวัญชัย แม่นปืน โรงพยาบาลมหาราช
74 นางสาว ชุลีพร เท่ียงตรง โรงพยาบาลบึงสามัคคี
75 นางสาว ภาวิณี เทพสิงห์ โรงพยาบาลเมืองปาน ขาดหลักฐานยืนยันตนจากต้นสังกัด
76 นางสาว วรพรรณ ลาสิม โรงพยาบาลตาลสุม
77 นางสาว ดุษฎีพร ดวงเนตร โรงพยาบาลแม่ใจ
78 นางสาว ญาณิกา เหมนิธิ โรงพยาบาลพิมาย ขาดหลักฐานยืนยันตนจากต้นสังกัด
79 นางสาว จารุณี  ไทยกรรณ์ โรงพยาบาลชุมชนบ้านธิ ลําพูน ขาดหลักฐานยืนยันตนจากต้นสังกัด



ลําดับที่ หน่วยงาน หมายเหตุ
1 นางสาว ธันยกานต์ พวงทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จ.

นครปฐม

2 นางสาว วรพร โชคบุญส่งสวัสดิ์ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
3 นางสาว รลิตา เครือยศ โรงพยาบาลเถิน
4 นางสาว เจนจิรา เพิงรัตน์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
5 นางสาว สุพัตรา ยะประเสริฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางกรูด

6 นางสาว ชุธิพัธ จิววะสังข์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ

7 นางสาว นิโลบล แสงม่วง โรงพยาบาลกําแพงเพชร
8 นางสาว ไพสุดา แก้วรัตนา โรงพยาบาลสงขลา
9 นางสาว ปิยนุช ศรีรักษา โรงพยาบาลทักษิณ
10 นางสาว รวีนุช วัยวุฒิภิญโญ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล

11 นาย ยศนันท์ ธัญญสุวรรณ์ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนช่ัน
แนล

12 นาง นิรัญญา ชมภูนุช โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
13 นางสาว พูแพง แตงเหมาะ โรงพยาบาลถลาง
14 นาย เอกพันธ์ ภู่เงิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
15 นางสาว ขวัญฤทัย ปานฟัก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
16 นาง ไฉไล จิตพูนผล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
17 นาง ฉันทนา ลือขจรชัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
18 นางสาว ทิพวิมล ศิลปชัย ศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู สภากาชาดไทย
19 นาง จารุวรรณ ชัยสิทธิ์ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
20 นางสาว ฑิติรัตน์ บุณยะกาญจน โรงพยาบาลพญาไท 3
21 ผศ. รัตติยา จินเดหวา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ

22 นางสาว ธารทิพย์ หริกจันทร์ โรงพยาบาลราษฎบูรณะ
23 นางสาว ณัฏฐิยา สุวรรณมณี โรงพยาบาลนาหม่อม
24 นางสาว จุฑามาศ จิตประพันธ์ โรงพยาบาลควนกาหลง
25 นางสาว มนัสนันท์ เทพประสิทธิ์ โรงพยาบาลลําดวน
26 นาย ธีรพงศ์ การะเกต โรงพยาบาลสําโรงทาบ
27 นางสาว ธุสาวดี ยิ่งเชิดสุข รพช.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
28 นางสาว เมธารัตน์ ชูใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตาจั่น
29 นางสาว ศิริพร นักจะเข้ โรงพยาบาลเลาขวัญ

ชื่อ - นามสกลุ

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดแห่งชาติ คร้ังที่ 4
เร่ือง  “กายภาพบําบัดเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต”

วันที่ 23 - 25 เมษายน 2555
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

หัวข้อ Recent Advances in Stroke Management



ลําดับที่ หน่วยงาน หมายเหตุชื่อ - นามสกุล
หัวข้อ Recent Advances in Stroke Management

30 นางสาว พรรวดี จิตตะสุขีกุล ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ
31 นางสาว จริยา สมุหเสนีโต โรงพยาบาลกงหรา ขาดหลักฐานยืนยันจากต้นสังกัด
32 นางสาว สุดารัตน์ นุ่นสังข์ โรงพยาบาลดอนสัก
33 นางสาว สุภาภรณ์ สมหวัง โรงพยาบาลคลองท่อม
34 นางสาว วารุณี เรืองมี โรงพยาบาลศรีบรรพต
35 นางสาว สุภาวดี ศรีชุม โรงพยาบาลสามโคก ขาดหลักฐานยืนยันจากต้นสังกัด
36 นางสาว สุดารัตน์ เจ๊ะเลาะ โรงพยาบาลกะพ้อ
37 นางสาว อมรรัตน์ อุดร โรงพยาบาลบางปะอิน
38 นาย พุทธิภณ ไชยพรหม โรงพยาบาลปาย
39 นางสาว วจีพร ทองดี โรงพยาบาลหนองฉาง
40 นางสาว ขวัญเรือน แหลมภูตา โรงพยาบาลคลองลาน
41 นางสาว กุลรัศม์ิ น่าชม โรงพยาบาลโคกสําโรง ขาดหลักฐานยืนยันจากต้นสังกัด
42 นางสาว สุพรรษา ทรงประดิษฐ์ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี
43 นางสาว พรทิพย์ คํามี โรงพยาบาลจัตุรัส
44 นางสาว นิธิวดี สระแก้ว โรงพยาบาลสนม
45 นางสาว อธิชา กิจโป้ โรงพยาบาลผาขาว
46 นางสาว รุ่งทิพย์ ศรีสุข โรงพยาบาลด่านช้าง ขาดหลักฐานยืนยันจากต้นสังกัด

47 นางสาว ฐานิยา อินหนองฉาง โรงพยาบาลปางศิลาทอง
48 นางสาว เยาวภา แขกพงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่
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49 นางสาว สุพัตรา เดชกล้าหาญ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา

50 นางสาว ทิราพร คูหาเลิศ โรงพยาบาลแม่พริก
51 นางสาว กนกวรรณ รุ่งเรือง โรงพยาบาลบางแพ
52 นางสาว จุฑามาศ หวานเสียง โรงพยาบาลงาว
53 นางสาว ณัชกานต์ อินต๊ะรินทร์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล
54 นางสาว พรฤดี ทองเพ็งจันทร์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี
55 นางสาว ณัฐพัชร์ ทองอันตัง โรงพยาบาลท่ากระดาน ขาดหลักฐานยืนยันจากต้นสังกัด
56 นางสาว ขวัญนภา ศิริรักษ์ โรงพยาบาลเมยวดี ขาดหลักฐานยืนยันจากต้นสังกัด
57 นาย ธนเศรษฐ์ กงแก้ว โรงพยาบาลสังขะ
58 นางสาว ดวงเดือน โนนน้อย โรงพยาบาลบุณฑริก ขาดหลักฐานยืนยันจากต้นสังกัด

59 นาง อิสรีย์ สัตย์ฌุชนม์ โรงพยาบาลปราสาท
60 นางสาว ธิราวรรณ วงศ์ภูงา โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ขาดหลักฐานยืนยันจากต้นสังกัด

61 นางสาว เรวดี วงสม โรงพยาบาลนานอน ขาดหลักฐานยืนยันจากต้นสังกัด

62 นางสาว เนตรนภา ตาลศิริ โรงพยาบาลสามเงา ขาดหลักฐานยืนยันจากต้นสังกัด

63 นางสาว ชัชญา ทองอู๋ โรงพยาบาลวังสะพุง ขาดหลักฐานยืนยันจากต้นสังกัด 

64 นาย ณภัทร ทากาวี โรงพยาบาลแม่ระมาด



ลําดับที่ หน่วยงาน หมายเหตุชื่อ - นามสกุล
หัวข้อ Recent Advances in Stroke Management

65 นางสาว วรรณนภา เรืองฤาหาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคําเลาะ ขาดหลักฐานยืนยันจากต้นสังกัด
66 นางสาว แสงรัตน์ พรหมฉิม โรงพยาบาลพรหมคีรี ขาดหลักฐานยืนยันจากต้นสังกัด
67 นางสาว อังสิริ จีนย้าย โรงพยาบาลบ้านโคก
68 นาย วิทยา หลงละเลิง โรงพยาบาลละงู
69 นางสาว นิภารัตน์ ขําริด โรงพยาบาลชาติตระการ
70 นางสาว รุ่งทิพย์ เกิดสมบูรณ์ โรงพยาบาลตาลสุม
71 นางสาว สุวรรณี สิงห์โตนิเวศ โรงพยาบาลบางละมุง
72 นางสาว วรรณิศา ผดุงลาภ โรงพยาบาลหนองไผ่
73 นางสาว ปิยะนุช ช่วยพันธ์ โรงพยาบาลกระแสสินธุ์
74 นางสาว ชุติมา เสาว์ทองหยุ่น โรงพยาบาลกุยบุรี ขาดหลักฐานยืนยันจากตน้สังกัด



ลําดับที่ หน่วยงาน
1 นาย ภมร กมลเสถียรรัตน์
2 นางสาว นงคราญ ทศภูชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
3 นาง สุจิตรา เจริญศรีพรพงศ์ โรงพยาบาลชลบุรี
4 นางสาว หน่ึงฤทัย กันทาทอง โรงพยาบาลลําพูน
5 นางสาว หทัยทิพย์ ขวัญแดง
6 นางสาว สิริภาวดี นวลใย โรงพยาบาลสทิงพระ
7 นางสาว อัจฉราภรณ์ บิดา โรงพยาบาลคําม่วง
8 นางสาว ทรายทิพย์ แซ่อ่อง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
9 นาย นิรันดร์ พุกยอด โรงพยาบาลวชิรบารมี
10 นางสาว อนุสรา อินทร์โฉม โรงพยาบาลศรีเทพ
11 นางสาว จิราวรรณ จิระพันธ์ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
12 นางสาว สุภาวดี พระชัย โรงพยาบาลปากคาด
13 นางสาว ราวรรณ ยอดเถื่อน โรงพยาบาลบางกระทุ่ม

ชื่อ - นามสกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดแห่งชาติ คร้ังที่ 4
เร่ือง  “กายภาพบําบัดเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต”

วันที่ 23 - 25 เมษายน 2555
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

หัวข้อ Innovation of physical therapy management 



ลําดับที่ หน่วยงาน
1 นาย อธิภัทร พรมกลาง การกีฬาแห่งประเทศไทย งานกายภาพบําบัด กองกีฬาเวชศาสตร์ ฝ่าย

วิทยาศาสตร์การกีฬา
2 นาย พัชรพงศ์ วิริยธรรมเจริญ การกีฬาแห่งประเทศไทย  กระทรวงการท่องและกีฬา
3 นางสาว ธิดาพร วงศ์สุทิน
4 นางสาว กัญญณัช กาญจนนาค
5 นางสาว ช่ืนพักตร์ สาลีสิงห์ สถาบันบําราศนราดูร
6 นางสาว พัชรียา คชประติยุทธ์
7 นางสาว ลาวัณย์ ทยาเศรษฐ์ โรงพยาบาลพญาไท 2
8 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ธนาสมิทธ์กุล โรงพยาบาลพญาไท 2
9 นางสาว วโรทัย วรวัฒนกุล โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนช่ันแนล
10 นางสาว ศศิธร แสงเรืองรอบ นักศึกษาระดับปริญญาโท
11 นางสาว รจเรศ วัธนไทยนันท์
12 นางสาว วาสนา เตโชวาณิชย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13 นาย ภัทรพล ภูคุ้มจันอัด ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาคตะวันออก (จ.ระยอง)

14 นางสาว สุธีรา ใจดี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15 นางสาว ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

17 นาง จารุนันท์ พันธ์งามตา สํานักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
18 นางสาว วาลวี ปิยะสอน โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนช่ันแนล
19 นางสาว พัช ผสมกิจ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนช่ันแนล
20 นางสาว รัชดาภรณ์ พรมปัญญา โรงพยาบาลสมิติเวช
21 นาง นิตยา โปรดสถาพร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22 นางสาว กนกวรรณ วิชัยวงศ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23 นางสาว กันยารัตน์ รุ่งเรือง โรงพยาบาลสิงห์บุรี
24 นางสาว ประภัสสร สลักสร สถาบันราชประชาสมาสัย
25 นางสาว แก้วใจ ยวนแหล โรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน
26 นาง ขวัญนภา กอยะปาณิก โรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน
27 เสาวภา โรงพยาบาลไทยนครินทร์
28 นาง สุมนา ตัณฑเศรษฐี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
29 นางสาว อุไรวรรณ ห้วยโศก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
30 นางสาว ชมนาด รุ่งฤทธิ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

ชื่อ - นามสกุล

นาวาอากาศเอกหญิง ฉันทนา  อัครธรรม

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดแห่งชาติ คร้ังที่ 4
เร่ือง  “กายภาพบําบัดเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต”

วันที่ 23 - 25 เมษายน 2555
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

หัวข้อ Spine dysfunction: Integrating soft tissue and joint mobilization with exercise



ลําดับที่ หน่วยงาน
1 นางสาว พิมพ์พร กล้วยอ่อน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 นางสาว ปวีณา อินตารักษา โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนช่ันแนล
3 นางสาว มาริสา สัมฤทธิ์ภาพ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนช่ันแนล
4 นางสาว ศิรินาถ เลียบศิรินนท์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 นาง จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ - นามสกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดแห่งชาติ คร้ังที่ 4
เร่ือง  “กายภาพบําบัดเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ”

วันที่ 23 - 25 เมษายน 2555
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

หัวข้อ Improving clinical decision making and research in PT education
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