
ใบสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

 เร่ือง  Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage disorder.” 

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559 
      โดย งานกายภาพบ าบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
ณ ห้องประชุม โรงแรม เคพแีกรนด์ จังหวัดจันทบุรี 

 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________นามสกุล_________________________________________
ต าแหน่ง__________________________เลขท่ีใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพกายภาพบาํบดั___________________________ 
ท่ีทาํงาน/หน่วยงาน ____________________________________________________________________________________ 
ท่ีอยู ่___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
โทรศพัท_์________________________________________โทรสาร________________________ 
E-mail_________________________________________________________________________ 
ออกใบเสร็จรับเงินในนาม_________________________________________________________ 
ประเภทอาหาร           ไทย  มุสลิม  มงัสวรัิติ 

การจองหอ้งพกัท่ีโรงแรม เคพีแกรนด ์จนัทบุรี  โทร 039-323201-10, 081-5701457 
ท่านสามารถติดต่อจองท่ีพกักบัโรงแรมไดโ้ดยตรง 
โรงแรมเคพีแกรนด ์  ค่าท่ีพกั หอ้งเด่ียว 1200    บาท    หอ้งคู่ 1100           บาท 
โรงแรมนิวทราเวล  ลอ็ดจ ์  ค่าท่ีพกั หอ้งเด่ียว 1100    บาท    หอ้งคู่ 1100           บาท 
โรงแรมมณีจนัทร์   ค่าท่ีพกั หอ้งเด่ียว 1800    บาท    หอ้งคู่ 2500           บาท 
โรงแรมอินจนั   ค่าท่ีพกั หอ้งเด่ียว 560-700       บาท    หอ้งคู่ 560-700      บาท 
โรงแรมเกษมศานต ์                ค่าท่ีพกั หอ้งเด่ียว 900               บาท    หอ้งคู่ 900             บาท 
โรงแรมเจมส์คลบั                 ค่าท่ีพกั หอ้งเด่ียว 690              บาท    หอ้งคู่ 490-590      บาท 
โรงแรมราชนัย ์เรสซิเดนซ ์  ค่าท่ีพกั หอ้งเด่ียว 1000            บาท    หอ้งคู่ 800             บาท 
หมายเหต:ุ  

 รับจาํนวนจาํกดั 60 ท่าน** 
 ค่าลงทะเบียน  4,000 บาท  
 โดยโอนเขา้  ธนาคารกรุงไทย สาขาจนัทบุรีช่ือบัญชี : นางสาวสุภาภรณ์ ทศันอนนัชัย        

 เลขทีบ่ัญชี : 204-1-38552-9 

 ท่านสามารถโอนเงินไดห้ลงัจากท่ีผูรั้บสมคัรไดรั้บใบสมคัรแลว้ 
** การสมคัรเขา้อบรมจะสมบูรณ์ เม่ือชาํระค่าลงทะเบียน พร้อมแนบสาํเนาหลกัฐานการโอนเงิน พร้อมใบ
สมคัรน้ีท่ี E-mail : pikun_chokun@yahoo.com  
ตั้งแต่วนัน้ี ถึง  30 เมษายน 2559 เท่านั้น      

 สามารถตรวจสอบรายช่ือไดท่ี้ https://www.facebook.com/ Supaporn Tasana-anunchai หลงัวนัท่ี 16 พฤษภาคม 
2559 

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 081-5729968 หลงัเวลา 13.30 น.ในวนัทาํการ 

 

 



ก าหนดการโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ กายภาพบ าบัด 
 เร่ือง: Advance manual therapy in kinematic linkage disorder.  

วนัที ่11-13 กรกฎาคม 2559 
ณ ห้องประชุม โรงแรม เคพีแกรนด์ 

วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559  
08.00-08.50 น.   ลงทะเบียน  
08.50-9.00 น.    พิธีเปิด โดยผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 
9.00-10.00 น.    The malalignment syndrome and muscle imbalance. 
            Common presentation and diagnostic techniques. 
             โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ 
10.00-10.15 น.                 พกัรับประทานอาหารวา่ง  
10.15-11.00 น.   Principle of myofascial meridian. โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ 
11.00-12.00 น.   Biomechanics of Biological tissue. โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ 
12.00-13.00 น.   พกัรับประทานอาหาร 
13.00-15.00 น.   Body mechanics and forced transmission in manual therapy. (practice) 
    - Soft tissue technique.  
    - Myofascial release techniques. 
    - Counterstrain techniques. 
    - Muscle energy techniques. 
     - Joint mobilization. 
                  - High-velocity, low amplitude techniques. 
    โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ 
         กภ. ธนาภรณ์ ศรีเจษฎารักข์ 
         กภ. เศรษฐพงศ ์หนองหารพิทกัษ ์
15.00-15.15 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง 
15.15-17.00 น.   Body mechanics and forced transmission in manual therapy. (practice) 
    - Soft tissue technique.  
    - Myofascial release techniques. 
    - Counterstrain techniques. 
    - Muscle energy techniques. 
     - Joint mobilization. 
                  - High-velocity, low amplitude techniques. 
    โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ 



        กภ. ธนาภรณ์ ศรีเจษฎารักข์ 
         กภ. เศรษฐพงศ ์หนองหารพิทกัษ ์
วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559  
08.00-9.00 น.    ลงทะเบียน  

9.00-10.00 น.   Functional Evaluation of malalignment syndrome  

and muscle imbalance.             

- Evaluation of movement patterns.  

             - Muscle length testing. 

     Lower-quarter muscles and Upper-quarter muscles. 

            โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ  

10.00-10.15 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.15-12.00 น.  Functional Evaluation of malalignment syndrome  

and muscle imbalance.  โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ        

12.00-13.00 น.   พกัรับประทานอาหาร 

13.00-15.00 น.  Functional Evaluation of malalignment syndrome  

and muscle imbalance. (practice)  

    - Soft-tissue assessment.      

       - Assessment of Trigger point or tender point chain, scars,  

 and myofascial  chains.    

โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ 

        กภ. ธนาภรณ์ ศรีเจษฎารักข์ 

        กภ. เศรษฐพงศ ์หนองหารพิทกัษ ์

15.00-15.15 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง 

15.15-17.00 น.  Functional Evaluation of malalignment syndrome  

and muscle imbalance. (practice)  

    - Movement therapy. 

         - Normalization of peripheral structures. 

                   - Restoration of muscle imbalance.  

          - Sensori-motor training. 



   โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ 

        กภ. ธนาภรณ์ ศรีเจษฎารักข์ 

        กภ. เศรษฐพงศ ์หนองหารพิทกัษ ์

วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559  

08.00-9.00 น.    ลงทะเบียน  

9.00-10.00 น.    Manual therapy in cervical pain syndromes. 

Common pathologies and case study. โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ 

10.00-10.15 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.15-12.00 น.   Manual therapy in lumbar pain syndromes. 

   Common pathologies and case study. โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ 

12.00-13.00 น.   พกัรับประทานอาหาร 

13.00-15.00 น.   Manual therapy in Upper extremity pain syndromes. 

   Common pathologies and case study. โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ 

15.00-15.15 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง 

15.15-17.00 น.   Manual therapy in Lower extremity pain syndromes. 

   Common pathologies and case study. โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ 

        

 ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ 
ภาควชิากายภาพบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40002 
        
กภ. ธนาภรณ์ ศรีเจษฎารักข ์
ภาควชิากายภาพบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40002 
 
กภ. เศรษฐพงศ ์หนองหารพิทกัษ ์
ภาควชิากายภาพบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40002 
 

 

 


