
ล าดับที่ หน่วยงาน

1 นาย ชัยภัทร เปรมศรี โรงพยาบาลสงฆ์

2 นาง เตือนใจ แซ่โอว๊ โรงพยาบาลสรุินทร์

3 นางสาว ชลลดา ชูพินิจรอบคอบ โรงพยาบาลพญาไท 3

4 นางสาว นพเกา้ สู่พิทักษ์ โรงพยาบาลพญาไท 3

5 นางสาว กิ่งกาญจน์ พจน์ธารี บ.ไพรมเ์มดิคอล จ ากดั

6 นางสาว เบญจวรรณ พบโชค คลินิก skin doctor

7 นางสาว ธัญญารัตน์ ฉาบทอง โรงพยาบาลโรจนเวช

8 นางสาว จาริยา รัชตาธิวัฒน์ พีเค คลินิกกายภาพบ าบัด

9 นางสาว ศุภศิริ แซ่หลิ่ม โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็

10 นางสาว อรุณรัตน์ จติต์คงไทย โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

11 นางสาว พิศพลอย แพทยพ์ิทักษ์ คลินิกศูนยแ์พทยพ์ัฒนา

12 นางสาว วัศยา เปี่ยมน้อย โรงพยาบาลกองบิน 4

13 นาย องอาจ คุณาวนากจิ โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

14 นางสาว ทองใส ทองดี บริษัทเดอะซีเนียร ์เฮลแคร ์จ ากดั

15 นางสาว จฑุาทิพ อาธีรพรรณ โรงพยาบาลเลิดสนิ

16 นางสาว กรกต สมภาค ศูนยฟ์ื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ าภาคตะวันออก (จ.ระยอง)

17 นางสาว วิจติรา ประพันธ์ศิริ

18 นางสาว ชลทิพย์ วงษ์สนธิ์

19 นางสาว กนกวรรณ ทบประดิษฐ์

20 นางสาว พรภินันท์ ชัยสทิธิช์ินภพ โรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3

21 นางสาว พัชมณฑ์ สทิธิชัยรุจน์ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์อนิเตอร์เนชั่นแนล

22 นางสาว รวิพร อนิทรโชติ โรงพยาบาลไทยนครินทร์

23 นางสาว สริิพิชญ์ เจริญสขุศิริ โรงพยาบาลสริินธร

24 นางสาว นีน่ี ทองชมภู โรงพยาบาลมงกฎุวัฒนะ

25 นาง กนกวรรณ บ่ายเที่ยง โรงพยาบาลสงิห์บุรี

ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกายภาพบ าบัดแห่งชาติ คร้ังที่ 4

เร่ือง  “กายภาพบ าบัดเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต”

วันที่ 23 - 25 เมษายน 2555

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

หัวข้อ Shoulder management
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26 นางสาว เพียงรวี นิติธรรมาศ

27 นาย ภคพล จ าปาเรือง สถาบันราชประชาสมาสยั

28 นาง อมรรัตน์ เจริญสขุ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

29 นางสาว อปัสร จนัทร์ขจร โรงพยาบาลตากสนิ

30 นางสาว เยาวนิจ ด่านวานิชกลุ โรงพยาบาลตากสนิ

31 นางสาว ชุดาภัค ตันติจนิดา โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

32 นางสาว อาภัชนีย์ พิริยะจารุกลุ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

33 นาง ชลลดา กลิ่นสคุนธ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรวพยาบาล

34 นางสาว จนิต์จฑุา ธนะ โรงพยาบาลพะเยา

35 นาง ดุจเดือน ปิติกะวงศ์ โรงพยาบาลประจวบฯ

36 นางสาว จติติมา เจริญลิ้มประเสริฐ ศูนยเ์วชศาสตร์ฟื้นฟ ูสภากาชาดไทย

37 นางสาว สมสกลุ ธงแกว้ โรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน

38 นางสาว ฝนธิภา พวงไสว โรงพยาบาลชะอวด

39 นาย พฤฒ พรมเจยีม โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

40 นาย อาณัติ จรูญอดุมสขุ

41 นางสาว สรุีรัตน์
 ไชยชะนะ  โรงพยาบาลเถิน 

42 นางสาว ชัชญา อิ่มอน้ โรงพยาบาลอทุัย

43 นางสาว สมุาลี ลาหนองแคน โรงพยาบาลลาดยาว

44 นางสาว นิตยา ศรีมงั โรงพยาบาลพุทธมณฑล

45 นางสาว ปวิตรา อนิทร์ปินตา โรงพยาบาลด่านลานหอย

46 นางสาว ชมพูนุท ชูเกยีรติศิริ โรงพยาบาลบางบัวทอง

47 นางสาว นันท์ติกาล ทองค า โรงพยาบาลบางบัวทอง

48 นางสาว วันวิศาข์ สภุาพ โรงพยาบาลพรานกระต่าย

49 นาย วีรพันธ์ การบรรจง โรงพยาบาลโขงเจยีม

50 นางสาว เกษสดุา บุญยงค์ โรงพยาบาลคลองขลุง

51 นางสาว วรรณศิริ เอี่ยมอาจ โรงพยาบาลท่าตะโก

52 นางสาว จรีวรรณ ทองประ โรงพยาบาลท่าหลวง

53 นางสาว นิตยา รืน่ปราชญ์ โรงพยาบาลบางปะอนิ

54 นางสาว แสงดาว จนิดาศักดิ์ โรงพยาบาลปากท่อ
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55 นางสาว จรีพรรณ จบศรี โรงพยาบาลภาชี

56 นางสาว ไพจติรา ธนะสงิห์ โรงพยาบาลโพธิไ์ทร

57 นางสาว มณีรัตน์ อา่นค า โรงพยาบาลเกา้เลี้ยว

58 นางสาว เยาวลักษณ์ แกว้พร โรงพยาบาลเขมราฐ

59 นางสาว จนิตวีร์ พันธุป์ั้น โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี

60 นางสาว สกุญัญา มณีจ ารัส โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชบ้านดุง

61 นางสาว รัชนิดา แกว้ผัด โรงพยาบาลชุมชนคลองลาน

62 นางสาว ศิวพร คงสนัติ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ ศูนยอ์นามยัที่ 11

63 นางสาว จฑุามณี ทองสมบัติพาณิช โรงพยาบาลพนัสนิคม

64 นางสาว ปนัชดา ฝ้ายเทศ โรงพยาบาลพรหมพิราม

65 นางสาว ณัฐกานต์ ค าจอน โรงพยาบาลหนองบัว

66 นางสาว วันเฉลิม จงศรี โรงพยาบาลสามร้อยยอด

67 นางสาว จรีภา ค าราพิช โรงพยาบาลแมว่าง จ.เชียงใหม่

68 นางสาว สริิกานต์ ทาหนองเภา โรงพยาบาลสตึก

69 นางสาว จนิตหรา บุญน้อย โรงพยาบาลปากชม

70 นางสาว จารุวรรณ จนัสอน โรงพยาบาลคอนสาร

71 นางสาว วรรณิศา วัดเข้าหลาม โรงพยาบาลหนองแค

72 นางสาว ณัฐกานต์ อบุลบาน โรงพยาบาลอาจสามารถ

73 นาย ชุติวัต รุมพ์ฟ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเชียงของ

74 นาย ขวัญชัย แมน่ปืน โรงพยาบาลมหาราช

75 นางสาว ชุลีพร เที่ยงตรง โรงพยาบาลบึงสามคัคี

76 นางสาว ภาวิณี เทพสงิห์ โรงพยาบาลเมอืงปาน

77 นางสาว วรพรรณ ลาสมิ โรงพยาบาลตาลสมุ

78 นางสาว ดุษฎีพร ดวงเนตร โรงพยาบาลแมใ่จ

79 นางสาว ญาณิกา เหมนิธิ โรงพยาบาลพิมาย

80 นางสาว จารุณี ไทยกรรณ์ โรงพยาบาลชุมชนบ้านธ ิล าพูน

81 นางสาว ปรียนิตย์ คับงูเหลือม โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชตะพานหิน



ล าดับที่ หน่วยงานช่ือ - นามสกุล

หัวข้อ Shoulder management

82 นางสาว จรีวรรณ จนัทร์ศรี โรงพยาบาลวังน้อย



ล าดับที่ หน่วยงาน

1 นางสาว ธันยกานต์ พวงทอง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จ.นครปฐม

2 นางสาว วรพร โชคบุญสง่สวัสดิ์ โรงพยาบาลแพทยป์ัญญา

3 นางสาว รลิตา เครือยศ โรงพยาบาลเถิน

4 นางสาว เจนจริา เพิงรัตน์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็

5 นางสาว สพุัตรา ยะประเสริฐ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบางกรูด

6 นางสาว ชุธิพัธ จวิวะสงัข์ คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7 นางสาว นิโลบล แสงมว่ง โรงพยาบาลก าแพงเพชร

8 นางสาว ไพสดุา แกว้รัตนา โรงพยาบาลสงขลา

9 นางสาว ปิยนุช ศรีรักษา โรงพยาบาลทักษิณ

10 นางสาว รวีนุช วัยวุฒิภิญโญ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์อนิเตอร์เนชั่นแนล

11 นาย ยศนันท์ ธัญญสวุรรณ์ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์อนิเตอร์เนชั่นแนล

12 นาง นิรัญญา ชมภูนุช โรงพยาบาลศูนยต์รัง

13 นางสาว พูแพง แตงเหมาะ โรงพยาบาลถลาง

14 นาย เอกพันธ์ ภู่เงิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

15 นางสาว ขวัญฤทัย ปานฟัก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

16 นาง ไฉไล จติพูนผล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี

17 นาง ฉันทนา ลือขจรชัย โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

18 นางสาว ทิพวิมล ศิลปชัย ศูนยเ์วชศาสตร์ฟื้นฟ ูสภากาชาดไทย

19 นาง จารุวรรณ ชัยสทิธิ์ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

20 นางสาว ฑติิรัตน์ บุณยะกาญจน โรงพยาบาลพญาไท 3

21 ผศ. รัตติยา จนิเดหวา คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

22 นางสาว ธารทิพย์ หริกจนัทร์ โรงพยาบาลราษฎบูรณะ

23 นาง สพุัตรา พีระพฤฒิพงศ์ โรงพยาบาลนครปฐม

24 นาย พินิจ วิทยสนุทร โรงพยาบาลสมติิเวช สขุุมวิท

25 นาย สรุนันท์ กลิ่นศรีสขุ โรงพยาบาลมหาสารคาม

26 นางสาว จริยา อู่สงิห์สวัสดิ ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 
    

27 นางสาว บุณฑริกา ทานะสงิห์ โรงพยาบาลกดุจบั

ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกายภาพบ าบัดแห่งชาติ คร้ังที่ 4

เร่ือง  “กายภาพบ าบัดเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต”

วันที่ 23 - 25 เมษายน 2555

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

หัวข้อ Recent Advances in Stroke Management
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28 นางสาว พนิตา สภุาพ โรงพยาบาลมนารมย์

29 นางสาว สวุรรณา เอื้อจารุพร คณะกายภาพบ าบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

30 นางสาว วรรษพร สขุสม คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

31 นางสาว ชุติมา จนัทวงศ์ คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

32 นาง วัฒนา ชมภูนุช โรงพยาบาลกนัตัง

33 นางสาว มกุดา แซ่เตีย โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

34 นางสาว อาภาวรรณ ฉันชัยพัฒนา โรงพยาบาลสมทุรสาคร

35 นางสาว สกุญัญา หมื่นรัตน์ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสมีา

36 นาย วีรกลุ กล้าหาญ

37 นางสาว สภุารัตน์ สรรพสาร

38 นาย จตุรวิทย์ เจะ๊เยง็ โรงพยาบาลแว้ง

39 นางสาว รัตนากรวดี ขณะรัตน์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

40 นางสาว เบญจพร บาบุญ โรงพยาบาลพนมไพร

41 นาง วนิดา มาลัยทอง โรงพยาบาลล าปาง

42 นางสาว ปนัดดา พุฒน้อย โรงพยาบาลแมจ่นั

43 นางสาว ฐธิิดา จนัทรกรัด โรงพยาบาลสเิกา

44 นางสาว สพุรรษา เกดิกล้า โรงพยาบาลไทรน้อย

45 นางสาว กนัยว์ดี ศรีทองแท้

46 นางสาว วิภาวรรณ สขุสมรืน่

47 นางสาว ปริยฉัตร หูแกว้ ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมอืง 3 วัดบูรพ์

48 นาง ตรูตา มธีรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ

49 นางสาว วรัญญา พระเทพ โรงพยาบาลพุทธชินราช

50 นาย ศรัณยู มงคล โรงพยาบาบแมล่าว

51 นาย ณรงค์ กลิ่นหอม โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม

52 นางสาว ลัชนา สรุะรัตน์ชัย โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

53 นางสาว ปริญญา กอ้งภัย โรงพยาบาลวังโป่ง

54 นางสาว จฑุาลักษณ์ กองสขุ คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

55 นางสาว พิมลพรรณ พรหมบ้านสงัข์ โรงพยาบาลแมส่าย

56 นาง สจุติรา เจริญศรีพรพงศ์ โรงพยาบาลชลบุรี



ล าดับที่ หน่วยงานช่ือ - นามสกุล

หัวข้อ Recent Advances in Stroke Management

57 นางสาว อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา

58 นาย วศพร พงษ์สตัยา คลินิกเวชกรรมถนนนวมนิทร์

59 นางสาว กนกกาญจน์ เกื้อสกลุ โรงพยาบาลกระบุรี

60 นางสาว จรีานุช สามบุญมี โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

61 นางสาว
ดุษดี ประสพสขุ บจก. รพ.ศิครินทร ์หาดใหญ่

62 นางสาว ทักษวรรณ ข าขะจติร์ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมทุรปราการ

63 นางสาว พันธ์ทิพย์ เกตุพิมล โรงพยาบาลท่าแซะ

64 นาง พนม อ ามาตยม์ณี

65 นางสาว ณัฏฐยิา สวุรรณมณี โรงพยาบาลนาหมอ่ม

66 นางสาว จฑุามาศ จติประพันธ์ โรงพยาบาลควนกาหลง

67 นางสาว มนัสนันท์ เทพประสทิธิ์ โรงพยาบาลล าดวน

68 นาย ธีรพงศ์ การะเกต โรงพยาบาลส าโรงทาบ

69 นางสาว ธุสาวดี ยิ่งเชิดสขุ รพช.พนมดงรักเฉลิมพระเกยีรต ิ80 พรรษา

70 นางสาว เมธารัตน์ ชูใจ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลตาจัน่

71 นางสาว ศิริพร นักจะเข้ โรงพยาบาลเลาขวัญ

72 นางสาว พรรวดี จติตะสขีุกลุ ศูนยบ์ริการสาธารณสขุ 56 ทับเจริญ

73 นางสาว จริยา สมหุเสนีโต โรงพยาบาลกงหรา

74 นางสาว สดุารัตน์ นุ่นสงัข์ โรงพยาบาลดอนสกั

75 นางสาว สภุาภรณ์ สมหวัง โรงพยาบาลคลองท่อม

76 นางสาว วารุณี เรืองมี โรงพยาบาลศรีบรรพต

77 นางสาว สภุาวดี ศรีชุม โรงพยาบาลสามโคก

78 นางสาว สดุารัตน์ เจะ๊เลาะ โรงพยาบาลกะพ้อ

79 นางสาว อมรรัตน์ อดุร โรงพยาบาลบางปะอนิ

80 นาย พุทธิภณ ไชยพรหม โรงพยาบาลปาย

81 นางสาว วจพีร ทองดี โรงพยาบาลหนองฉาง

82 นางสาว ขวัญเรือน แหลมภูตา โรงพยาบาลคลองลาน

83 นางสาว กลุรัศมิ์ น่าชม โรงพยาบาลโคกส าโรง

84 นางสาว สพุรรษา ทรงประดิษฐ์ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี
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85 นางสาว พรทิพย์ ค ามี โรงพยาบาลจตัุรัส

86 นางสาว นิธิวดี สระแกว้ โรงพยาบาลสนม

87 นางสาว อธิชา กจิโป้ โรงพยาบาลผาขาว

88 นางสาว รุง่ทิพย์ ศรีสขุ โรงพยาบาลด่านช้าง

89 นางสาว ฐานิยา อนิหนองฉาง โรงพยาบาลปางศิลาทอง

90 นางสาว เยาวภา แขกพงค์ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ ศูนยอ์นามยัที่ 11

91 นางสาว สพุัตรา เดชกล้าหาญ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกยีรต ิ80 พรรษา

92 นางสาว ทิราพร คูหาเลิศ โรงพยาบาลแมพ่ริก

93 นางสาว กนกวรรณ รุง่เรือง โรงพยาบาลบางแพ

94 นางสาว จฑุามาศ หวานเสยีง โรงพยาบาลงาว

95 นางสาว ณัชกานต์ อนิต๊ะรินทร์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล

96 นางสาว พรฤดี ทองเพ็งจนัทร์ ศูนยบ์ริการสาธารณสขุ 43 มนีบุรี

97 นางสาว ณัฐพัชร์ ทองอนัตัง โรงพยาบาลท่ากระดาน

98 นางสาว ขวัญนภา ศิริรักษ์ โรงพยาบาลเมยวดี

99 นาย ธนเศรษฐ์ กงแกว้ โรงพยาบาลสงัขะ

100 นางสาว ดวงเดือน โนนน้อย โรงพยาบาลบุณฑริก

101 นาง อสิรีย์ สตัยฌุ์ชนม์ โรงพยาบาลปราสาท

102 นางสาว ธิราวรรณ วงศ์ภูงา โรงพยาบาลสวุรรณภูมิ

103 นางสาว เรวดี วงสม โรงพยาบาลนาบอน

104 นางสาว เนตรนภา ตาลศิริ โรงพยาบาลสามเงา

105 นางสาว ชัชญา ทองอู๋ โรงพยาบาลวังสะพุง

106 นาย ณภัทร ทากาวี โรงพยาบาลแมร่ะมาด

107 นางสาว แสงรัตน์ พรหมฉิม โรงพยาบาลพรหมคีรี

108 นางสาว องัสริิ จนียา้ย โรงพยาบาลบ้านโคก

109 นาย วิทยา หลงละเลิง โรงพยาบาลละงู

110 นางสาว นิภารัตน์ ข าริด โรงพยาบาลชาติตระการ

111 นางสาว รุง่ทิพย์ เกดิสมบูรณ์ โรงพยาบาลตาลสมุ

112 นางสาว สวุรรณี สงิห์โตนิเวศ โรงพยาบาลบางละมงุ
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113 นางสาว วรรณิศา ผดุงลาภ โรงพยาบาลหนองไผ่

114 นางสาว ปิยะนุช ช่วยพันธ์ โรงพยาบาลกระแสสนิธุ์

115 นางสาว ชุติมา เสาว์ทองหยุ่น โรงพยาบาลกยุบุรี

116 นางสาว นลินี วาสนารุง่เรือง โครงการกายภาพบ าบัดในชุมชน

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

117 นางสาว ณีรนุช สนิธุวานนท์ โครงการกายภาพบ าบัดในชุมชน

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

118 นางสาว สชุาดา บุญออ้ม โครงการกายภาพบ าบัดในชุมชน

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

119 นริสษา มริัตนไพร โรงพยาบาลบ้านฉาง

120 นางสาว ชุติมา ภูมศิักดิ์ โรงพยาบาลสชิล

121 นางสาว ชนกนาถ ศุภมติร โรงพยาบาลดงหลวง

122 นางสาว เอื้อมพร เฉลิมพักตร์ โรงพยาบาลท่าตะเกยีบ

123 นางสาว กาญจนา อาแว โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์

124 นางสาว มนัสนันท์ สนัติภราดร โรงพยาลบาลคุระบุรีชัยพัฒน์

125 นางสาว ศุภาพรรณ อามาตย์ โรงพยาบาลกนัทรารมย์

126 นางสาว นิยดา สร้อยนาค โรงพยาบาลปรางค์กู่



ล าดบัที่ หนว่ยงาน

1 นาย ภมร กมลเสถียรรัตน์

2 นางสาว นงคราญ ทศภูชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

3 นางสาว หน่ึงฤทัย กันทาทอง โรงพยาบาลล าพูน

4 นางสาว หทัยทิพย์ ขวัญแดง โรงพยาบาลเทพา

5 นาง อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6 นางสาว มารินทร์ นราแก้ว โรงพยาบาลนครชัยศรี

7 นางสาว นัยน์ชนก คงเจริญ สถานพยาบาลบางขุนเทียน

8 นางสาว ลัดดาวัลย์ รถน้อย โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

9 นางสาว ปทุม คล้ายผูก บริษัทภัสรภิบาล เนอสซิ่งโฮม จ ากัด

10 นางสาว เอมอร สุขเกื้อ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

11 นางสาว บุษกร แก้วเขียว โรงพยาบาลควนเนียง

12 นาย คมกฤต นิถานานนท์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

13 นางสาว ปรียาภรณ์ สองศร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14 นางสาว นพรัตน์ สังฆฤทธิ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

15 รศ. นวลอนงค์
 ชัยปิยะพร คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหดิล

16 รศ. สุวรรณี จรูงจิตรอารี คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหดิล

17 นางสาว ทิพย์สุดา พงษ์พิษณุ โรงพยาบาลมัญจาคีรี

18 นางสาว จันทรรัตน์ เลิศทองไทย บริษัทธิซเซลิ จ ากัด

19 นางสาว พัชรา กุลเดชชัยชาญ บริษัทธิซเซลิ จ ากัด

20 นางสาว สิริณวดี สุขสาลี โรงพยาบาลโซพ่ิสัย

21 นางสาว อัจฉรา ทองเติม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

22 นางสาว อัจฉรา หอสุวรรณานนท์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง

23 นาง ชนันท์กานต์ แป้นสวน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

24 นางสาว ภาวินี ลาโยธี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

25 นางสาว อนุสรา ธานีตระกุล โรงพยาบาลอุทัยธานี

26 นางสาว เกศรินทร์ รัตนวราภรณ์ โรงพยาบาลอ่าวอุดมอ าเภอศรีราชา

27 นางสาว ช่อทิพย์ เลียงขจรเกียรติ โรงพยาบาลพุทธโสธร

ช่ือ - นามสกลุ

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกายภาพบ าบัดแห่งชาติ คร้ังที่ 4

เร่ือง  “กายภาพบ าบัดเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิต”

วันที่ 23 - 25 เมษายน 2555

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

หัวข้อ Innovation of physical therapy management 
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28 นางสาว วรารัตน์ สุ่นมาก โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

29 นางสาว ถิรวดี วรพันธ์ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

30 นางสาว กรกนก ลิ่มปรังษี
 โรงพยาบาลล าทับ

31 นางสาว รุ่งนภา เกื้อกูล โรงพยาบาลย่านตาขาว

32 นางสาว ดวงพร ดวงสุดา โรงพยาบาลท่าช้าง

33 นางสาว พุทธรักษา นาคทอง โรงพยาบาลบ้านแพง

34 นางสาว ขวัญชนก วิมูล โรงพยาบาลบ่อพลอย

35 นางสาว พลอยกมล ทิพย์อักษร โรงพยาบาลไม้แก่น

36 นางสาว มัชฌิเมณ์ วันเคารพ โรงพยาบาลมายอ

37 นาย ธนวัฒน์ จีนวงศ์ โรงพยาบาลบ้านไผ่

38 นางสาว นริศรา บุตรสาธรรม โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

39 นางสาว สุภาศิริ แสวงทรัพย์ โรงพยาบาลร้องกวาง

40 นาย พิพัฒน์ กล่ ารื่น ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แหง่ชาติ

41 นางสาว อุสุมา ดวงสุพรรณ์ โรงพยาบาลแก้งสนามนาง

42 นาย สุขุม วงษ์โพธิ์ โรงพยาบาลธนบุรี

43 นางสาว กัลยวรรธ์ เกษมส าราญ โรงพยาบาลนนทเวช

44 นาย อภิชิต วงศ์ชัย โรงพยาบาลเชียงแสน

45 นางสาว จุติพร ค าทอง โรงพยาบาลหนองบุญมาก

46 นางสาว ศุทธดา ยาอีด โรงพยาบาลแม่ลาน

47 นาย จิรวัฒน์ ธิจันทร์ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

48 นาย สมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จ.ปทุมธานี

49 นางสาว วรรณวรางค์ ศรัญชลา โรงพยาบาลเพชรรัชต์ จ.เพชรบุรี

50 นางสาว

ขวัญลัดดา วิบูลชัยชีพ

โรงพยาบาลบี เอ็น เอช

51 นางสาว สิริภาวดี นวลใย โรงพยาบาลสทิงพระ

52 นางสาว อัจฉราภรณ์ บิดา โรงพยาบาลค าม่วง

53 นางสาว ทรายทิพย์ แซอ่่อง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

54 นาย นิรันดร์ พุกยอด โรงพยาบาลวชิรบารมี

55 นางสาว อนุสรา อินทร์โฉม โรงพยาบาลศรีเทพ

56 นางสาว จิราวรรณ จิระพันธ์ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

57 นางสาว สุภาวดี พระชัย โรงพยาบาลปากคาด
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หัวข้อ Innovation of physical therapy management 

58 นางสาว ราวรรณ ยอดเถ่ือน โรงพยาบาลบางกระทุม่

59 นางสาว มณธิดา ธนูชาญ โรงพยาบาลร่องค า

60 นางสาว อรนุช บุตรน้อย โรงพยาบาลน้ าโสม



ล าดบัที่ หนว่ยงานช่ือ - นามสกลุ

หัวข้อ Innovation of physical therapy management 



ล าดบัที่ หนว่ยงาน

1 นาย อธิภัทร พรมกลาง การกีฬาแหง่ประเทศไทย งานกายภาพบ าบัด กองกีฬาเวช

ศาสตร ์ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

2 นาย พัชรพงศ์ วิริยธรรมเจริญ การกีฬาแหง่ประเทศไทย  กระทรวงการท่องและกีฬา

3 นางสาว ธิดาพร วงศ์สุทิน

4 นางสาว กัญญณัช กาญจนนาค

5 นางสาว ชื่นพักตร์ สาลีสิงห์ สถาบันบ าราศนราดูร

6 นางสาว พัชรียา คชประติยุทธ์

7 นางสาว ลาวัณย์ ทยาเศรษฐ์ โรงพยาบาลพญาไท 2

8 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ธนาสมิทธ์กุล โรงพยาบาลพญาไท 2

9 นางสาว วโรทัย วรวัฒนกุล โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

10 นางสาว ศศิธร แสงเรืองรอบ นักศึกษาระดับปริญญาโท

11 นางสาว รจเรศ วัธนไทยนันท์

12 นางสาว วาสนา เตโชวาณิชย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13 นาย ภัทรพล ภูคุ้มจันอัด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ าภาคตะวันออก (จ.ระยอง)

14 นางสาว สุธีรา ใจดี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15 นางสาว ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

17 นาง จารุนันท์ พันธ์งามตา ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

18 นางสาว วาลวี ปิยะสอน โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

19 นางสาว พัช ผสมกิจ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

20 นางสาว รัชดาภรณ์ พรมปัญญา โรงพยาบาลสมิติเวช

21 นาง นิตยา โปรดสถาพร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

22 นางสาว กนกวรรณ วิชัยวงศ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

23 นางสาว กันยารัตน์ รุ่งเรือง โรงพยาบาลสิงหบ์ุรี

24 นางสาว ประภัสสร สลักสร สถาบันราชประชาสมาสัย

25 นางสาว แก้วใจ ยวนแหล โรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน

26 นาง ขวัญนภา กอยะปาณิก โรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน

27 นางสาว เสาวภา กวดวงศ์ษา
 โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ช่ือ - นามสกลุ

นาวาอากาศเอกหญิง ฉันทนา  อัครธรรม

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกายภาพบ าบัดแห่งชาติ คร้ังที่ 4

เร่ือง  “กายภาพบ าบัดเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิต”

วันที่ 23 - 25 เมษายน 2555

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

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



ล าดบัที่ หนว่ยงานช่ือ - นามสกลุ

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

28 นาง สุมนา ตัณฑเศรษฐี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

29 นางสาว อุไรวรรณ หว้ยโศก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี

30 นางสาว ชมนาด รุ่งฤทธิ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

31 นางสาว เบญจวรรณ สุดสวาท

32 นางสาว ฐิติกานต์ ชูกิจรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

33 นางสาว ณัฐกมล ศักดิ์โกศล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

34 นางสาว สุดาพร พุ่มเมือง มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

35 ว่าที่

ร้อยตรี

พิสิษฐ ์ ธิติเลิศเดชา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์



ล าดบัที่ หนว่ยงาน

1 นางสาว พิมพ์พร กล้วยอ่อน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 นางสาว ปวีณา อินตารักษา โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

3 นางสาว มาริสา สัมฤทธิภ์าพ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

4 นางสาว ศิรินาถ เลียบศิรินนท์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 นาง จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 นาง รุ้งเพชร สงวนพงษ์ คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

7 นาย ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8 นาง สิริลักษณ์ กาญจนโนมัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9 นางสาว จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 นางสาว นพวรรณ จารุสุสินธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11 นางสาว สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12 นาง รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 นางสาว เสาวณีย์ วรวุฒางกูร มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

14 นาง ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

15 พันตรี

หญิง

สมลักษณ์ ปรุงปรีชา โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

16 นางสาว ศิวภรณ์ จันทาพูน ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

17 นางสาว หน่ึงนุช  เจือเจริญ คณะกายภาพบ าบัด  มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18 นาง ณัจธญา เลี่ยวปัญญา คณะกายภาพบ าบัด  มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

19 นาง กฤติกา เทพโสดา โรงพยาบาลน่าน

20 นางสาว น้อมจิตต์ นวลเนตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21 นาย อัครเดช ศิริพร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22 นางสาว ลาวัลย์ พานิชเจริญ สถาบันประสาทวิทยา

23 นางสาว มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหดิล

24 นาง นิลวิศาล เฮงสมบูรณ์ คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหดิล

25 นางสาว สุจิตรา บุญหยง คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26 นาง นารี โกเจริญ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

27 นางสาว ปิยะฉัตร มีหนุน คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหดิล

28 ผศ.ดร. นวลลออ ธวินชัย คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่ือ - นามสกลุ

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกายภาพบ าบัดแห่งชาติ คร้ังที่ 4

เร่ือง  “กายภาพบ าบัดเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิต”

วันที่ 23 - 25 เมษายน 2555

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

หัวข้อ Improving clinical decision making and research in PT education
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