
รายชื่อผูเขารวมโครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดแหงชาติ  ครั้งที่4 
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*หัวขอShoulder management 

ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล  หนวยงาน  หมายเหตุ 
1  นาง  กนกวรรณ  บายเท่ียง  โรงพยาบาลสิงหบุรี 
2  นางสาว  กนกวรรณ  ทบประดิษฐ 

3  นางสาว  กรกต  สมภาค  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาค 
ตะวันออก (จ.ระยอง) 

4  นางสาว  ก่ิงกาญจน  พจนธารี  บ.ไพรมเมดิคอล จํากัด 

5  นางสาว  เกษสุดา  บุญยงค  โรงพยาบาลคลองขลุง 

6  นาย  ขวัญชัย  แมนปน  โรงพยาบาลมหาราช 
7  นางสาว  จรีวรรณ  ทองประ  โรงพยาบาลทาหลวง 

8  นางสาว  จาริยา  รัชตาธิวัฒน  พีเค คลินิกกายภาพบําบัด 

9  นางสาว  จารุณี  ไทยกรรณ  โรงพยาบาลชุมชนบานธิ ลําพูน 

10  นางสาว  จารุวรรณ  จันสอน  โรงพยาบาลคอนสาร 

11  นางสาว  จิตติมา  เจริญล้ิมประเสริฐ  ศูนยเวชศาสตรฟนฟู สภากาชาดไทย 

12  นางสาว  จินตจุฑา  ธนะ  โรงพยาบาลพะเยา 

13  นางสาว  จินตวีร  พันธุปน  โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 

14  นางสาว  จินตหรา  บุญนอย  โรงพยาบาลปากชม 

15  นางสาว  จีรพรรณ  จบศรี  โรงพยาบาลภาชี 

16  นางสาว  จีรภา  คําราพิช  โรงพยาบาลแมวาง จ.เชียงใหม 

17  นางสาว  จีรวรรณ  จันทรศรี  โรงพยาบาลวังนอย 

18  นางสาว  จุฑาทิพ  อาธีรพรรณ  โรงพยาบาลเลิดสิน 

19  นางสาว  จุฑามณี  ทองสมบัติพาณิช  โรงพยาบาลพนัสนิคม



20  นางสาว  ชมพูนุท  ชูเกียรติศิริ  โรงพยาบาลบางบัวทอง 

21  นางสาว  ชลทิพย  วงษสนธิ์ 

22  นาง  ชลลดา  กล่ินสุคนธ  คณะแพทยศาสตรวชิรวพยาบาล 
23  นางสาว  ชลลดา  ชูพินิจรอบคอบ  โรงพยาบาลพญาไท 3 

24  นางสาว  ชัชญา  อิ่มอน  โรงพยาบาลอุทัย 

25  นาย  ชัยภัทร  เปรมศรี  โรงพยาบาลสงฆ 
26  นางสาว  ชุดาภัค  ตันติจินดา  โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

27  นาย  ชุติวัต  รุมพฟ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 

28  นางสาว  ชุลีพร  เท่ียงตรง  โรงพยาบาลบึงสามัคคี 

29  นางสาว  ญาณิกา  เหมนิธิ  โรงพยาบาลพิมาย 

30  นางสาว  ณัฐกานต  คําจอน  โรงพยาบาลหนองบัว 

31  นางสาว  ณัฐกานต  อุบลบาน  โรงพยาบาลอาจสามารถ 

32  นาง  ดุจเดือน  ปติกะวงศ  โรงพยาบาลประจวบฯ 
33  นางสาว  ดุษฎีพร  ดวงเนตร  โรงพยาบาลแมใจ 

34  นาง  เตือนใจ  แซโอว  โรงพยาบาลสุรินทร 
35  นางสาว  ทองใส  ทองดี  บริษัทเดอะซีเนียร เฮลแคร จํากัด 

36  นางสาว  ธัญญารัตน  ฉาบทอง  โรงพยาบาลโรจนเวช 

37  นางสาว  นพเกา  สูพิทักษ  โรงพยาบาลพญาไท 3 

38  นางสาว  นันทติกาล  ทองคํา  โรงพยาบาลบางบัวทอง 

39  นางสาว  นิตยา  ร่ืนปราชญ  โรงพยาบาลบางปะอิน 

40  นางสาว  นิตยา  ศรีมัง  โรงพยาบาลพุทธมณฑล 

41  นางสาว  นีนี่  ทองชมภู  โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 

42  นางสาว  เบญจวรรณ  พบโชค  คลินิก skin doctor 

43  นางสาว  ปนัชดา  ฝายเทศ  โรงพยาบาลพรหมพิราม



44  นางสาว  ปรียนิตย  คับงูเหลือม  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 

45  นางสาว  ปวิตรา  อินทรปนตา  โรงพยาบาลดานลานหอย 

46  นางสาว  ฝนธิภา  พวงไสว  โรงพยาบาลชะอวด 

47  นางสาว  พรภินันท  ชัยสิทธิ์ชินภพ  โรงพยาบาลจุฬารัตน 3 

48  นาย  พฤฒ  พรมเจียม  โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 
49  นางสาว  พัชมณฑ  สิทธิชัยรุจน  โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่น 

แนล 
50  นางสาว  พิศพลอย  แพทยพิทักษ  คลินิกศูนยแพทยพัฒนา 

51  นางสาว  เพียงรวี  นิติธรรมาศ 

52  นางสาว  ไพจิตรา  ธนะสิงห  โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 

53  นาย  ภคพล  จําปาเรือง  สถาบันราชประชาสมาสัย 
54  นางสาว  ภาวิณี  เทพสิงห  โรงพยาบาลเมืองปาน 

55  นางสาว  มณีรัตน  อานคํา  โรงพยาบาลเกาเล้ียว 

56  นางสาว  เยาวนิจ  ดานวานิชกุล  โรงพยาบาลตากสิน 

57  นางสาว  เยาวลักษณ  แกวพร  โรงพยาบาลเขมราฐ 

58  นางสาว  รวิพร  อินทรโชติ  โรงพยาบาลไทยนครินทร 

59  นางสาว  รัชนิดา  แกวผัด  โรงพยาบาลชุมชนคลองลาน 

60  นางสาว  วรพรรณ  ลาสิม  โรงพยาบาลตาลสุม 

61  นางสาว  วรรณศิริ  เอ่ียมอาจ  โรงพยาบาลทาตะโก 

62  นางสาว  วรรณิศา  วัดเขาหลาม  โรงพยาบาลหนองแค  ขาดหลักฐานยืนยันจากตนสังกัด 
63  นางสาว  วันเฉลิม  จงศรี  โรงพยาบาลสามรอยยอด 

64  นางสาว  วันวิศาข  สุภาพ  โรงพยาบาลพรานกระตาย 

65  นางสาว  วัศยา  เปยมนอย  โรงพยาบาลกองบิน 4 

66  นางสาว  วิจิตรา  ประพันธศิริ 

67  นาย  วีรพันธ  การบรรจง  โรงพยาบาลโขงเจียม  ขาดหลักฐานยืนยันจากตนสังกัด



68  นางสาว  ศิวพร  คงสันติ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามัยท่ี 
11 

69  นางสาว  ศุภศิริ  แซหล่ิม  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 

70  นางสาว  สมสกุล  ธงแกว  โรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน 

71  นางสาว  สิริกานต  ทาหนองเภา  โรงพยาบาลสตึก 

72  นางสาว  สิริพิชญ  เจริญสุขศิริ  โรงพยาบาลสิรินธร 

73  นางสาว  สุกัญญา  มณีจํารัส  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบานดุง 

74  นางสาว  สุมาลี  ลาหนองแคน  โรงพยาบาลลาดยาว 

75  นางสาว  สุรีรัตน  ไชยชะนะ  โรงพยาบาลเถิน 

76  นางสาว  แสงดาว  จินดาศักดิ์  โรงพยาบาลปากทอ 

77  นาย  องอาจ  คุณาวนากิจ  โรงพยาบาลการไฟฟานครหลวง 
78  นาง  อมรรัตน  เจริญสุข  โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก 

79  นางสาว  อรุณรัตน  จิตตคงไทย  โรงพยาบาลการไฟฟานครหลวง 

80  นางสาว  อัปสร  จันทรขจร  โรงพยาบาลตากสิน 

81  นาย  อาณัติ  จรูญอุดมสุข 
82  นางสาว  อาภัชนีย  พิริยะจารุกุล  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

*หัวขอRecent Advances in Stroke Management 

ชื่อ - นามสกุล  หนวยงาน  หมายเหตุ 
1  นางสาว  กนกกาญจน  เก้ือสกุล  โรงพยาบาลกระบุรี 
2  นางสาว  กนกวรรณ  รุงเรือง  โรงพยาบาลบางแพ 

3  นางสาว  กันยวดี  ศรีทองแท 

4  นางสาว  กาญจนา  อาแว  โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน 

5  นางสาว  กุลรัศมิ์  นาชม  โรงพยาบาลโคกสําโรง



6  นางสาว  ขวัญเรือน  แหลมภูตา  โรงพยาบาลคลองลาน 

7  นางสาว  ขวัญนภา  ศิริรักษ  โรงพยาบาลเมยวดี 

8  นางสาว  ขวัญฤทัย  ปานฟก  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 

9  นาย  จตุรวิทย  เจะเย็ง  โรงพยาบาลแวง 
10  นางสาว  จริยา  สมุหเสนีโต  โรงพยาบาลกงหรา  ขาดหลักฐานยืนยันจากตน 

สังกัด 
11  นางสาว  จริยา  อูสิงหสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

12  นาง  จารุวรรณ  ชัยสิทธิ์  โรงพยาบาลกบินทรบุรี 
13  นางสาว  จีรานุช  สามบุญมี  โรงพยาบาลทหารผานศึก 

14  นางสาว  จุฑามาศ  จิตประพันธ  โรงพยาบาลควนกาหลง 

15  นางสาว  จุฑามาศ  หวานเสียง  โรงพยาบาลงาว 

16  นางสาว  จุฑาลักษณ  กองสุข  คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
17  นางสาว  เจนจิรา  เพิงรัตน  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 

18  นาง  ฉันทนา  ลือขจรชัย  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
19  นาง  ไฉไล  จิตพูนผล  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 

20  นางสาว  ชนกนาถ  ศุภมิตร  โรงพยาบาลดงหลวง 

21  นางสาว  ชัชญา  ทองอู  โรงพยาบาลวังสะพุง 

22  นางสาว  ชุติมา  เสาวทองหยุน  โรงพยาบาลกุยบุรี 

23  นางสาว  ชุติมา  จันทวงศ  คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
24  นางสาว  ชุติมา  ภูมิศักดิ์  โรงพยาบาลสิชล 
25  นางสาว  ชุธิพัธ  จิววะสังข  คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
26  นางสาว  ฐานิยา  อินหนองฉาง  โรงพยาบาลปางศิลาทอง 

27  ฐิธิดา  จันทรกรัด  โรงพยาบาลสิเกา 
28  นางสาว  ฑิติรัตน  บุณยะกาญจน  โรงพยาบาลพญาไท 3 

29  นาย  ณภัทร  ทากาวี  โรงพยาบาลแมระมาด 
30  นาย  ณรงค  กล่ินหอม  โรงพยาบาลเชียงใหมราม 
31  นางสาว  ณัชกานต  อินตะรินทร  โรงพยาบาลภักดีชุมพล



32  นางสาว  ณัฏฐิยา  สุวรรณมณี  โรงพยาบาลนาหมอม 

33  นางสาว  ณัฐพัชร  ทองอันตัง  โรงพยาบาลทากระดาน 

34  นางสาว  ณีรนุช  สินธุวานนท  โครงการกายภาพบําบัดในชุมชน 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

35  นางสาว  ดวงเดือน  โนนนอย  โรงพยาบาลบุณฑริก 

36  นางสาว 
ดุษดี  ประสพสุข  บจก.  รพ.ศิครินทร หาดใหญ 

37  นาง  ตรูตา  มีธรรม  โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
38  นางสาว  ทักษวรรณ  ขําขะจิตร  โรงพยาบาลเปาโล  เมโมเรียล สมุทรปราการ 
39  นางสาว  ทิพวิมล  ศิลปชัย  ศูนยเวชศาสตรฟนฟู สภากาชาดไทย 

40  นางสาว  ทิราพร  คูหาเลิศ  โรงพยาบาลแมพริก 

41  นาย  ธนเศรษฐ  กงแกว  โรงพยาบาลสังขะ 
42  นางสาว  ธันยกานต  พวงทอง  ศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 1  จ.นครปฐม 
43  นางสาว  ธารทิพย  หริกจันทร  โรงพยาบาลราษฎบูรณะ 

44  นางสาว  ธิราวรรณ  วงศภูงา  โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ  ขาดหลักฐานยืนยันจากตน 
สังกัด 

45  นาย  ธีรพงศ  การะเกต  โรงพยาบาลสําโรงทาบ 
46  นางสาว  ธุสาวดี  ยิ่งเชิดสุข  รพช.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 
47  นริสษา  มิรัตนไพร  โรงพยาบาลบานฉาง 
48  นางสาว  นลินี  วาสนารุงเรือง  โครงการกายภาพบําบัดในชุมชน 

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
49  นางสาว  นิโลบล  แสงมวง  โรงพยาบาลกําแพงเพชร 

50  นางสาว  นิธิวดี  สระแกว  โรงพยาบาลสนม 

51  นางสาว  นิภารัตน  ขําริด  โรงพยาบาลชาติตระการ 

52  นางสาว  นิยดา  สรอยนาค  โรงพยาบาลปรางคกู 

53  นาง  นิรัญญา  ชมภูนุช  โรงพยาบาลศูนยตรัง 
54  นางสาว  เนตรนภา  ตาลศิริ  โรงพยาบาลสามเงา 

55  นางสาว  บุณฑริกา  ทานะสิงห  โรงพยาบาลกุดจับ 

56  นางสาว  เบญจพร  บาบุญ  โรงพยาบาลพนมไพร



57  นางสาว  ปนัดดา  พุฒนอย  โรงพยาบาลแมจัน 

58  นางสาว  ปริญญา  กองภัย  โรงพยาบาลวังโปง 

59  นางสาว  ปริยฉัตร  หูแกว  ศูนยแพทยชุมชนเมือง3  วัดบูรพ 

60  นางสาว  ปยนุช  ศรีรักษา  โรงพยาบาลทักษิณ 

61  นางสาว  ปยะนุช  ชวยพันธ  โรงพยาบาลกระแสสินธุ 

62  นาง  พนม  อํามาตยมณี 

63  นางสาว  พนิตา  สุภาพ  โรงพยาบาลมนารมย 

64  นางสาว  พรทิพย  คํามี  โรงพยาบาลจัตุรัส 

65  นางสาว  พรรวดี  จิตตะสุขีกุล  ศูนยบริการสาธารณสุข 56  ทับเจริญ 

66  นางสาว  พรฤดี  ทองเพ็งจันทร  ศูนยบริการสาธารณสุข 43  มีนบุรี 

67  นางสาว  พันธทิพย  เกตุพิมล  โรงพยาบาลทาแซะ 

68  นาย  พินิจ  วิทยสุนทร  โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 
69  นางสาว  พิมลพรรณ  พรหมบานสังข  โรงพยาบาลแมสาย 

70  นาย  พุทธิภณ  ไชยพรหม  โรงพยาบาลปาย 
71  นางสาว  พูแพง  แตงเหมาะ  โรงพยาบาลถลาง 

72  นางสาว  ไพสุดา  แกวรัตนา  โรงพยาบาลสงขลา 

73  นางสาว  มนัสนันท  สันติภราดร  โรงพยาลบาลคุระบุรีชัยพัฒน 

74  นางสาว  มนัสนันท  เทพประสิทธิ์  โรงพยาบาลลําดวน 

75  นางสาว  มุกดา  แซเตีย  โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา 

76  นางสาว  เมธารัตน  ชูใจ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาจั่น 

77  นาย  ยศนันท  ธัญญสุวรรณ  โรงพยาบาลบํารุงราษฎร  อินเตอรเนชั่นแนล 
78  นางสาว  เยาวภา  แขกพงค  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามัยท่ี11 
79  นางสาว  รลิตา  เครือยศ  โรงพยาบาลเถิน 
80  นางสาว  รวีนุช  วัยวุฒิภิญโญ  โรงพยาบาลบํารุงราษฎร  อินเตอรเนชั่นแนล 
81  ผศ.  รัตติยา  จินเดหวา  คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
82  นางสาว  รัตนากรวดี  ขณะรัตน  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช



83  นางสาว  รุงทิพย  เกิดสมบูรณ  โรงพยาบาลตาลสุม 

84  นางสาว  รุงทิพย  ศรีสุข  โรงพยาบาลดานชาง 

85  นางสาว  เรวดี  วงสม  โรงพยาบาลนาบอน 

86  นางสาว  ลัชนา  สุระรัตนชัย  โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
87  นางสาว  วจีพร  ทองดี  โรงพยาบาลหนองฉาง 

88  นาง  วนิดา  มาลัยทอง  โรงพยาบาลลําปาง 
89  นางสาว  วรพร  โชคบุญสง 

สวัสดิ์ 
โรงพยาบาลแพทยปญญา 

90  นางสาว  วรรณิศา  ผดุงลาภ  โรงพยาบาลหนองไผ 

91  นางสาว  วรรษพร  สุขสม  คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
92  นางสาว  วรัญญา  พระเทพ  โรงพยาบาลพุทธชินราช 

93  นาย  วศพร  พงษสัตยา  คลินิกเวชกรรมถนนนวมินทร 
94  นาง  วัฒนา  ชมภูนุช  โรงพยาบาลกันตัง 
95  นางสาว  วารุณี  เรืองมี  โรงพยาบาลศรีบรรพต 

96  นาย  วิทยา  หลงละเลิง  โรงพยาบาลละงู 
97  นางสาว  วิภาวรรณ  สุขสมร่ืน 

98  นาย  วีรกุล  กลาหาญ 
99  นาย  ศรัณยู  มงคล  โรงพยาบาบแมลาว 
100  นางสาว  ศิริพร  นักจะเข  โรงพยาบาลเลาขวัญ 

101  นางสาว  ศุภาพรรณ  อามาตย  โรงพยาบาลกันทรารมย 

102  นางสาว  สุกัญญา  หมื่นรัตน  โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 

103  นาง  สุจิตรา  เจริญศรีพรพงศ  โรงพยาบาลชลบุรี 
104  นางสาว  สุชาดา  บุญออม  โครงการกายภาพบําบัดในชุมชน 

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

105  นางสาว  สุดารัตน  เจะเลาะ  โรงพยาบาลกะพอ 

106  นางสาว  สุดารัตน  นุนสังข  โรงพยาบาลดอนสัก 

107  นางสาว  สุพรรษา  ทรงประดิษฐ  โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี 

108  สุพรรษา  เกิดกลา  โรงพยาบาลไทรนอย



109  นางสาว  สุพัตรา  เดชกลาหาญ  โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ80 
พรรษา 

110  นาง  สุพัตรา  พีระพฤฒิพงศ  โรงพยาบาลนครปฐม 

111  นางสาว  สุพัตรา  ยะประเสริฐ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางกรูด 
112  นางสาว  สุภาภรณ  สมหวัง  โรงพยาบาลคลองทอม 

113  นางสาว  สุภารัตน  สรรพสาร 

114  นางสาว  สุภาวดี  ศรีชุม  โรงพยาบาลสามโคก 

115  นาย  สุรนันท  กล่ินศรีสุข  โรงพยาบาลมหาสารคาม 
116  นางสาว  สุวรรณา  เอ้ือจารุพร  คณะกายภาพบําบัด  วิทยาลัยเซนตหลุยส 
117  นางสาว  สุวรรณี  สิงหโตนิเวศ  โรงพยาบาลบางละมุง 

118  นางสาว  แสงรัตน  พรหมฉิม  โรงพยาบาลพรหมคีรี 

119  นางสาว  อธิชา  กิจโป  โรงพยาบาลผาขาว 

120  นางสาว  อมรรัตน  อุดร  โรงพยาบาลบางปะอิน 

121  นางสาว  อรุณีย  พรหมศรี  คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

122  นางสาว  อังสิริ  จีนยาย  โรงพยาบาลบานโคก 

123  นางสาว  อาภาวรรณ  ฉันชัยพัฒนา  โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

124  นาง  อิสรีย  สัตยฌุชนม  โรงพยาบาลปราสาท 
125  นาย  เอกพันธ  ภูเงิน  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
126  นางสาว  เอ้ือมพร  เฉลิมพักตร  โรงพยาบาลทาตะเกียบ 

*หัวขอ Innovation of physical therapy management 

ชื่อ - นามสกุล  หนวยงาน 
1  นางสาว  กมลวรรณ  ทองขาว  โรงพยาบาลรัษฎา 

2  นางสาว  กรกนก  ล่ิมปรังษี  โรงพยาบาลลําทับ 
3  นางสาว  กัลยวรรธ  เกษมสําราญ  โรงพยาบาลนนทเวช



4  นางสาว  เกศรินทร  รัตนวราภรณ  โรงพยาบาลอาวอุดมอําเภอศรีราชา 

5  นางสาว  ขวัญชนก  วิมูล  โรงพยาบาลบอพลอย 

6  นางสาว  ขวัญลัดดา  วิบูลชัยชีพ  โรงพยาบาล บีเอ็นเอช 

7  นาย  คมกฤต  นิถานานนท  โรงพยาบาลทหารผานศึก 
8  นางสาว  จันทรรัตน  เลิศทองไทย  บริษัทธิซเซิล จํากัด 

9  นาย  จิรวัฒน  ธิจันทร  โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง 
10  นางสาว  จิราวรรณ  จิระพันธ  โรงพยาบาลปาดังเบซาร 

11  นางสาว  จุติพร  คําทอง  โรงพยาบาลหนองบุญมาก 

12  นาง  ชนันทกานต  แปนสวน  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

13  นางสาว  ชอทิพย  เลียงขจรเกียรติ  โรงพยาบาลพุทธโสธร 

14  นางสาว  ดวงพร  ดวงสุดา  โรงพยาบาลทาชาง 

15  นางสาว  ถิรวดี  วรพันธ  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา 

16  นางสาว  ทรายทิพย  แซออง  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 

17  นางสาว  ทิพยสุดา  พงษพิษณุ  โรงพยาบาลมัญจาคีรี 

18  นาย  ธนวัฒน  จีนวงศ  โรงพยาบาลบานไผ 
19  นางสาว  นงคราญ  ทศภูชัย  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ 

20  นางสาว  นพรัตน  สังฆฤทธิ์  คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

21  นางสาว  นริศรา  บุตรสาธรรม  โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 

22  รศ.  นวลอนงค  ชัยปยะพร  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล 
23  นางสาว  นัยนชนก  คงเจริญ  สถานพยาบาลบางขุนเทียน 

24  นาย  นิรันดร  พุกยอด  โรงพยาบาลวชิรบารมี 
25  นางสาว  บุษกร  แกวเขียว  โรงพยาบาลควนเนียง 

26  นางสาว  ปทุม  คลายผูก  บริษัทภัสรภิบาล เนอสซิ่งโฮม จํากัด 

27  นางสาว  ปรียาภรณ  สองศร  คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

28  นางสาว  พลอยกมล  ทิพยอักษร  โรงพยาบาลไมแกน



29  นางสาว  พัชรา  กุลเดชชัยชาญ  บริษัทธิซเซิล จํากัด 

30  นาย  พิพัฒน  กลํ่าร่ืน  ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 

31  นางสาว  พุทธรักษา  นาคทอง  โรงพยาบาลบานแพง 

32  นาย  ภมร  กมลเสถียรรัตน 
33  นางสาว  ภาวินี  ลาโยธี  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ 

34  นางสาว  มณธิดา  ธนูชาญ  โรงพยาบาลรองคํา 

35  นางสาว  มัชฌิเมณ  วันเคารพ  โรงพยาบาลมายอ 

36  นางสาว  มารินทร  นราแกว  โรงพยาบาลนครชัยศรี 

37  นางสาว  ราวรรณ  ยอดเถื่อน  โรงพยาบาลบางกระทุม 

38  นางสาว  รุงนภา  เก้ือกูล  โรงพยาบาลยานตาขาว 

39  นางสาว  ลัดดาวัลย  รถนอย  โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 

40  นางสาว  วรรณวรางค  ศรัญชลา  โรงพยาบาลเพชรรัชต จ.เพชรบุรี 

41  นางสาว  วรารัตน  สุนมาก  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา 

42  นางสาว  ศุทธดา  ยาอีด  โรงพยาบาลแมลาน 

43  นาย  สมเกียรติ  สิริชูทรัพย  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน จ.ปทุมธานี 
44  นางสาว  สิริณวดี  สุขสาลี  โรงพยาบาลโซพิสัย 

45  นางสาว  สิริภาวดี  นวลใย  โรงพยาบาลสทิงพระ 

46  นาย  สุขุม  วงษโพธิ์  โรงพยาบาลธนบุรี 
47  นางสาว  สุภาวดี  พระชัย  โรงพยาบาลปากคาด 

48  นางสาว  สุภาศิริ  แสวงทรัพย  โรงพยาบาลรองกวาง 

49  รศ.  สุวรรณี  จรูงจิตรอารี  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
50  นางสาว  หทัยทิพย  ขวัญแดง  โรงพยาบาลเทพา 

51  นางสาว  หนึ่งฤทัย  กันทาทอง  โรงพยาบาลลําพูน 

52  นางสาว  อนุสรา  อินทรโฉม  โรงพยาบาลศรีเทพ



*หัวขอSpine dysfunction: Integrating soft tissue and joint mobilization with exercise 

ชื่อ - นามสกุล  หนวยงาน 
1  นางสาว  กนกวรรณ  วิชัยวงศ  คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2  นางสาว  กัญญณัช  กาญจนนาค 
3  นางสาว  กันยารัตน  รุงเรือง  โรงพยาบาลสิงหบุรี 
4  นางสาว  แกวใจ  ยวนแหล  โรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน 
5  นาง  ขวัญนภา  กอยะปาณิก  โรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน 
6  นาง  จารุนันท  พันธงามตา  สํานักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา 
7  นาวาอากาศเอกหญิง ฉันทนา  อัครธรรม  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  พอ. 
8  นางสาว  ชมนาด  รุงฤทธิ์  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
9  นางสาว  ชัชฎา  ชินกุลประเสริฐ  คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
10  นางสาว  ชื่นพักตร  สาลีสิงห  สถาบันบําราศนราดูร 
11  นางสาว  ฐิติกานต  ชูกิจรุงโรจน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
12  นางสาว  ณัฐกมล  ศักดิ์โกศล  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
13  นางสาว  ธิดาพร  วงศสุทิน 
14  นาง  นิตยา  โปรดสถาพร  คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
15  นางสาว  เบญจวรรณ  สุดสวาท 
16  นางสาว  ประภัสสร  สลักสร  สถาบันราชประชาสมาสัย 
17  นางสาว  พัช  ผสมกิจ  โรงพยาบาลบํารุงราษฎร  อินเตอรเนชั่นแนล 
18  นาย  พัชรพงศ  วิริยธรรมเจริญ  การกีฬาแหงประเทศไทย  กระทรวงการทองและกีฬา 
19  นางสาว  พัชรียา  คชประติยุทธ 
20  วาท่ีรอย 

ตรี 
พิสิษฐ  ธิติเลิศเดชา  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

53  นางสาว  อนุสรา  ธานีตระกุล  โรงพยาบาลอุทัยธานี 

54  นาย  อภิชิต  วงศชัย  โรงพยาบาลเชียงแสน 
55  นางสาว  อรนุช  บุตรนอย  โรงพยาบาลน้ําโสม 

56  นาง  อรพินท  การุณทรัพยเจริญ  คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
57  นางสาว  อัจฉรา  ทองเติม  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย 

58  นางสาว  อัจฉรา  หอสุวรรณานนท  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง 

59  นางสาว  อัจฉราภรณ  บิดา  โรงพยาบาลคํามวง 

60  นางสาว  อุสุมา  ดวงสุพรรณ  โรงพยาบาลแกงสนามนาง 

61  นางสาว  เอมอร  สุขเก้ือ  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช



21  นาย  ภัทรพล  ภูคุมจันอัด  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาคตะวันออก 
(จ.ระยอง) 

22  นางสาว  ภัทรานิษฐ  ธนาสมิทธกุล  โรงพยาบาลพญาไท 2 
23  นางสาว  รจเรศ  วัธนไทยนันท 
24  นางสาว  รัชดาภรณ  พรมปญญา  โรงพยาบาลสมิติเวช 
25  นางสาว  ลาวัณย  ทยาเศรษฐ  โรงพยาบาลพญาไท 2 
26  นางสาว  วโรทัย  วรวัฒนกุล  โรงพยาบาลบางปะกอก 9  อินเตอรเนชั่นแนล 
27  นางสาว  วาลวี  ปยะสอน  โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล 
28  นางสาว  วาสนา  เตโชวาณิชย  คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
29  นางสาว  ศศิธร  แสงเรืองรอบ  นักศึกษาระดับปริญญาโท 
30  นางสาว  สุดาพร  พุมเมือง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
31  นางสาว  สุธีรา  ใจดี  คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
32  นาง  สุมนา  ตัณฑเศรษฐี  คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
33  นางสาว  เสาวภา  กวดวงศษา  โรงพยาบาลไทยนครินทร 
34  นาย  อธิภัทร  พรมกลาง  การกีฬาแหงประเทศไทย  งานกายภาพบําบัด กองกีฬาเวช 

ศาสตร ฝายวิทยาศาสตรการกีฬา 
35  นางสาว  อุไรวรรณ  หวยโศก  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 

*หัวขอ Improving clinical decision making and research in PT education 

ลําดับที่  ชื่อ - นามสกุล  หนวยงาน 
1  นางสาว  กรกฎ  เห็นแสงวิไล  คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2  นาง  กฤติกา  เทพโสดา  โรงพยาบาลนาน 
3  นางสาว  กฤติกา  หงษโต  คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพพา 

4  นาย  กฤษณะ  อุดมวงศศักดิ์  โรงพยาบาลเบตง 
5  นาง  จิตอนงค  กาวกสิกรรม  คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
6  นางสาว  จิตานันท  เหลาศิริไพศาล  คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

7  นาง  ชุติมา  ชลายนเดชะ  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
8  นาง  ณัจธญา  เล่ียวปญญา  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
9  นางสาว  นพวรรณ  จารุสุสินธ  คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
10  ผศ.ดร.  นวลลออ  ธวินชัย  คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
11  นางสาว  นอมจิตต  นวลเนตร  คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
12  นาง  นารี  โกเจริญ  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 
13  นาง  นิลวิศาล  เฮงสมบูรณ  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล 
14  นาย  ประวิตร  เจนวรรธนะกุล  คณะสหเวชศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
15  นางสาว  ปวีณา  อินตารักษา  โรงพยาบาลบํารุงราษฎร  อินเตอรเนชั่นแนล



16  นางสาว  ปยะฉัตร  มีหนุน  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล 
17  นางสาว  พรพิมล  เหมือนใจ  คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพพา 
18  นางสาว  พิมพพร  กลวยออน  คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
19  นางสาว  มัณฑนา  วงศศิรินวรัตน  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล 
20  นางสาว  มาริสา  สัมฤทธิ์ภาพ  โรงพยาบาลบํารุงราษฎร  อินเตอรเนชั่นแนล 
21  นาง  ยิ่งลักษณ  วิรุณรัตนกิจ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
22  นาง  รุงเพชร  สงวนพงษ  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
23  นาง  รุงทิพย  ดวงแกว  คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
24  นางสาว  ลาวัลย  พานิชเจริญ  สถาบันประสาทวิทยา 

25  นางสาว  ศิรินาถ  เลียบศิรินนท  คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

26  นางสาว  ศิวภรณ  จันทาพูน  สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
27  พันตรี 

หญิง 
สมลักษณ  ปรุงปรีชา  โรงพยาบาลโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

28  นางสาว 
สิริกาญจน  สมประสงค 

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

29  นาง  สิริลักษณ  กาญจนโนมัย  คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
30  นางสาว  สุจิตรา  บุญหยง  คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

31  นางสาว  สุดารัตน  อภิบาลทวีสกุล  คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

32  นางสาว  สุนีย  บวรสุนทรชัย  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

33  นางสาว  เสาวณีย  วรวุฒางกูร  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

34  นางสาว  หนึ่งนุช  เจือเจริญ  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
35  นาย  อัครเดช  ศิริพร  คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย


