
1 นาวสาว มรกต กองศรี 29 นาง อารีรัตน์ บุตรศรีภูมิ
2 นางสาว ทักษวรรณ ขําขะจิตร์ 30 นางสาว กุลิสรา อนันต์นับ
3 นาง ศิริวรรณ วรรณพงษ์ 31 นางสาว สุธิดา เกิดทอง
4 นางสาว เสาวนีย์ เร็วเรียบ 32 นางสาว กษมา จันทบูรณ์
5 นาง ณัฐจิต พีระกุล 33 นางสาว ณัชกานต์ อินต๊ะรินทร์
6 นาง จุฑารัตน์ ตันสุวรรณกิจ 34 นางสาว พรไพรินทร์ อินทรสถิตย์
7 นาย ยุทธนา บุญประคอง 35 นางสาว ณวัลลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ
8 นาย นพดล จันทร์ธีร 36 นางสาว อารรีัตน์ สุขสมศักด์ิ
9 นาย เวนิช สว่างแสง 37 นางสาว กัญจน์ภัสนันท์ ธีระพงษ์
10 นาวสาว เนตรนภา สุริยะคําวงศ์ 38 นางสาว รวิภา คงศิลป์
11 นางสาว เพ็ญพิชชากร แสนคํา 39 นางสาว สุมนา ธนมหามงคล
12 นางสาว ชวนพิศ บุญเกิด 40 นางสาว ศิรินทรา น้ําแก้ว
13 นางสาว มณีรัตน์ วารีศรีศุภชัย 41 นางสาว เกสินี เทียรมา
14 นางสาว จิราภรณ์ กันทา 42 นาย ธีรชัย ภักดีไทย
15 นางสาว พัชรินทร์ แสงครุฑ 43 นาง นารีมาลย์ แวหะมะ
16 นาง สาว กิติมา คําวลี 44 นางสาว รุจิราลักษณ์ สุธรรม
17 นางสาว วนิดา เข็มลัง 45 นางสาว ทิพย์วรรณ บุตรละคร
18 นาย รัชไกร วงษ์สุวรรณ 46 นางสาว โสภิดา พิทักษ์พล
19 นางสาว ปนิตา ประกอบเพียร 47 นาย บุญโชติ จัทร์กระแจะ
20 นาย กันตินันท์ นุ่นทิพย์ 48 นางสาว ดาราพร คําฟอง
21 นาย ธิติยนันท์ เพ็งมณี 49 นางสาว ณดานันท์ ช้างเนียม
22 นาวสาว เกศรา วรชัยมงคลกุล 50 นาย บุญฤทธิ์ สวัสดี
23 นางสาว ชัชญา อ่ิมอ้น 51 นาง นูรีดา สนิสกุล
24 นางสาว น้ําทิพย์ วิทยะวาณิชกุล 52 นาย วิภรณ์ ภัทรธัญญา
25 นางสาว อภิสุดา อ้วนแก้ว 53 นาวสาว ณิชาภา ชุณหนพฤทธิ์
26 นางสาว ศิริพร จันทร์สิน 54 นาง ณัฐณพิณ โรจนสิริสวัสด์ิ
27 นางสาว จุฑารัตน์ จันทร์ไชย 55 นางสาว อรอุมา ถานทองดี
28 นางสาว พนิดา เสาะรส 56 นาย วีรพงศ์ ภู่ดอก

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ลําดับ ช่ือ-นามสกุล

ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรม Musculoskeletal case study and evidence support
หัวข้อท่ี 3 “Rehabilitation Training for ACL Reconstruction” ระหว่างวันท่ี 14 มิถุนายน 2565 – 5 กรกฎาคม 2565

นักกายภาพบําบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ 



57 นางสาว กมลชนก คุดอ้น
58 นางสาว สุตาภัทร อบกลิ่น
59 นางสาว ณิชาภัทร ม่ันปาน
60 นางสาว ชุติมา สุรศักด์ิศิลป
61 นางสาว สิริกานต์ กัญญวิมล
62 นางสาว นฤป ขอพงษ์ไพบูลย์
63 นาย จักกฤษณ์ ชัยสิทธิ์
64 นางสาว ชารีญา แก้วสว่าง
65 นางสาว เพ็ญพิมล ก่ิงโพธิ์
66 นางสาว กุลณัฐ ถนอมสังข์
67 นางสาว ณัฐวรางค์ อ่อนชื่นจิตร
68 นาย ปุณมนัส อุดมวิทยานุกูล
69 นางสาว วรรณพร มาภิวงค์

1 นางสาว อุไรวรรณ ห้วยโศก
2 นางสาว ทรรศวรรณ ตันตระวรศิลป์
3 นางสาว สรัญญา ม่ันเจริญ
4 นางสาว พรพรรณ  บุญธรรม
5 นาย ชโยธร  มาคะดิลก
6 นางสาว ธดากรณ์ พรมศร
7 นาย ทักษธร ทิพากรเกียรติ
8 นาย ธนวันต์ ทิพยาลัย
9 นาย ธัชชัย ชินเจริญวงศ์
10 นาย ทิทยุต รักษาวงศ์

นักกายภาพบําบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (Clinical instructor) ของคณะกายภาพบําบัด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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