ประว ัติวท
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ต.หนองหาร อ.ส ันทราย จ.เชียงใหม่
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การศึกษา:
ม ัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี

ห้องสอนศึกษา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
วิทยาเขตเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2537

หล ักสู ตรฝึ กอบรมวิชาชีพ และหล ักสู ตรฝึ กอบรมเฉพาะทาง:
กรมพ ัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ศู นย ์พ ัฒนาฝี มือแรงงานจ ังหว ัดเชียงราย:
่
1. วุฒิบต
ั รหลักสูตรยกระดับฝี มือแรงงาน สาขาพนั กงานนวดแผนไทย 100 ชัวโมง
ปี 2547
่
2. วุฒิบต
ั รหลักสูตรยกระดับฝี มือแรงงาน สาขาพนั กงานนวดแผนไทย 60 ชัวโมง
ปี 2547
่
3. วุฒิบต
ั รหลักสูตรฝึ กเตรียมเข ้าทางาน สาขาพนั กงานนวดแผนไทย 420 ชัวโมง
ปี 2547
4. วุฒิบต
ั รผ่ านการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพ
การแพทย์แผนไทย
ประเภทการนวดไทย ระดับ 1
5. วุฒิบต
ั รผ่ านการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ

สาขาอาชีพ

ประเภทการนวดไทย ระดับ 2

ปี 2547
การแพทย์แผนไทย
ปี 2547

้ า นและการแพทย ์ทางเลือก มหาวิทยาล ัยราชภัฎเชียงราย /ชมรม
วิทยาล ัยการแพทย ์พืนบ้
การแพทย ์แผนไทย ประจวบคี รีข ันธ ์ :
1. หลักสูตรการประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมไทย ประเภท ก.
ปี 2545
2. หลักสูตรการประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรมไทย ประเภท ก.
3. หลักสูตรการประกอบโรคศิลปะ สาขาการนวดไทย ประเภท ก.

ปี 2546
ปี 2549

4. หลักสูตรการประกอบโรคศิลปะ สาขาผดุงครรภ์ไทย ประเภท ก.

ปี 2549

้ า นและหมอตาแย
ศึกษาและเรียนรู ภ
้ ู มิปัญญาด้า นการนวดไทยบาบ ัดจากหมอพืนบ้
1. องค ์ความรู ้การนวดบาบัด รักษาและฟื ้ นฟู ผูป
้ ่ วยอัมพฤกษ์ อัมพาต จากแม่หมอทองใบ กรทอง
และแม่หมอนวล กรทอง อ.เมือง จ.เชียงราย
ปี 2543-2545
2. องค ์ความรู ้การนวดบาบัด ฟื ้ นฟู สมรรถภาพร่างกายชาย-หญิง (การนวดบาบัดภาวะมีบุตรยาก
่
และสมรรถภาพทางเพศ) และการนวดดูแลมารดาก่อนและหลังคลอดบุตร จากแม่หมอเหวียน
ทองคา ,คุณห่าม

ทองคา ,คุณจ ้อย ทองคา บ ้านปลายน้ า อ.ปราณบุรี และจากแม่หมอ

สมบูรณ์ ต.เข่าเต่า อ.หัวหิน
3. องค ์ความรู ้การนวดไทยบาบัด
เกาะหลัก อ.เมือง

จ.ประจวบคี รีข ันธ ์
ปี 2548-2549
แก ้อาการด ้วยเทคนิ คการนวดแบบเขี่ยเส ้น (ลูกศิษย ์หลวงพ่ อวัด

จ.ประจวบคี รีขน
ั ธ ์) จาก หมอชัย

ท่ากระดาน อ.

ปราณบุรี จ.ประจวบคี รีข ันธ ์
ปี 2549
4. องค ์ความรู ้การนวดบาบัด ฟื ้ นฟู ผูป
้ ่ วยอัมพาต และการนวดฟื ้ นฟู สมรรถภาพทางเพศชาย-หญิง
่
จากหมอพื ้นบ ้านที่สืบทอดภู มิปัญญาการนวดจากบรรพบุรุษหลายชัวอายุ
คนและประสบการณ์
การนวดมากกว่า 60 ปี
ประจวบคี รีข ันธ ์

พ่ อหมอสงวน เพิ่ มอิ่ม

บ ้านบึง

ต.อ่าวน้อย อ.เมือง
ปี 2549

จ.

กองการประกอบโรคศิลปะ กรมพ ัฒนาการแพทย ์แผนไทยและการแพทย ์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข: /สภาการแพทย ์แผนไทย:
1. ใบอนุ ญาตให้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเภสัชกรรมไทย

ปี 2546

2. ใบอนุ ญาตให้ถ่ายทอดความรู ้และรับมอบตัวศิษย์ สาขาเภสัชกรรมไทย

ปี 2549

3. ใบอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย การผดุงครรภ์ไทย
4. ใบอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย

ปี 2551
ปี 2552

5. ใบอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย

ปี 2553

ประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง:
สลิล สปาแอนด ์มาซซาส ในปั้ มบางจาก เอกม ัย กทม.:
1. แพทย์แผนไทยปฏิ บต
ั ิการด ้านการนวดไทยบาบัด
รักษาและแก ้อาการในกลุ่มออฟฟิ สซินโดรม
้ ง / โรคหลอดเลือดสมอง/ ภาวะวัยทอง /การบาดเจ็บจากกีฬาและการบาดเจ็บจากการ
เรือรั
ออกกาลังกาย /โรคเด็กสมองพิ การ
ปี 2549-ปั จจุบ ัน
้
2. วิทยากรฝึ กอบรมหลักสูตรการนวดไทยเฉพาะทางระยะสัน
ปี 2549-ปั จจุบ ัน
ศู นย ์พ ัฒนาฝี มือแรงงานจ ังหว ัดประจวบคี รีข ันธ ์
1. วิทยากรภายนอกฝึ กอบรมหลักสูตรยกระดับฝี มือแรงงาน (การนวดไทยเพื่ อสุขภาพ 150 ชม.)
หลักสูตรยกระดับฝี มือแรงงาน (การนวดเท้าเพื่ อสุขภาพ 60 ชม.) และหลักสูตรฝึ กเตรียมเข ้า
ทางาน (การนวดไทย 420 ชม.)
ปี 2549 - ปั จจุบ ัน
้ ง
2. วิทยากรภายนอกฝึ กอบรมหลักสูตรการนวดไทยบาบัด แก ้อาการในกลุ่มออฟฟิ สซินโดรมเรือรั
้ ่นๆ
18 ชม. และหลักสูตรการนวดไทยเฉพาะทางระยะสันอื
ปี 2549 - ปั จจุบ ัน
(หลักสูตรการนวดไทยเพื่ อสุขภาพ
้ ง 18 ชม. /
150 ชม. /หลักสูตรการนวดไทยบาบัด แก ้อาการในกลุ่มออฟฟิ สซินโดรมเรือรั
หลักสูตรการนวดไทยฟื ้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพในภาวะวัยทอง 30 ชม.) ให้กับ ชีวาศรม
่
อิน เตอร ์เนชันแนล
เฮลท์ รีสอร ์ท หัวหิน ประจาทุกปี
ปี 2555-ปั จจุบ ัน

3. วิทยากรภายนอกฝึ กอบรมหลักสูตรยกระดับฝี มือแรงงาน

4. อนุ กรรมการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนั กงานนวดแผนไทย ในนามศูน ย ์
พัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัด
และรับทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ
ให้กับชีวาศรม
่
อิน เตอร ์เนชันแนล
เฮลท์ รีสอร ์ท หัวหิน (เมดิคลั สปา ระดับโลก) ประจาทุกปี
ปี 2555-ปั จจุบ ัน
ชีวาศรม อินเตอร ์เนชนแนล
ั่
อคาเดมี กรุงเทพมหานคร:
่
และชีวาศรม อินเตอร ์เนชนแนล
ั
เฮลท ์ รีสอร ์ท ห ัวหิน: แผนกสปา /แผนกแพทย ์องค ์รวม
่
1. วิทยากรภายนอกฝึ กอบรมหลักสูตรการนวดไทยเพื่ อสุขภาพ 90 ชม./ 150 ชัวโมง
/หลักสูตร
้ ง 30 ชม. /หลักสูตรการนวดไทย
การนวดไทยบาบัด แก ้อาการในกลุ่มออฟฟิ สซินโดรมเรือรั
ฟื ้ นฟู ความเสื่อมสมรรถภาพร่างกายและส่งเสริมสุขภาพในภาวะวัยทอง 30 ชม.
ปี 2555- ปั จจุบ ัน
คลินิกการแพทย ์แผนไทย มหาวิทยาล ัยราชภัฎเพชรบุรี จ.เพชรบุรี :
1. แพทย์แผนไทยปฏิ บต
ั ิการประจาคลินิ ก
้
2. วิทยากรฝึ กอบรมในหลักสูตรการนวดไทยบาบัดเฉพาะทางระยะสัน

ปี 2559-2561
ปี 2559-2561

สหคลินิกการแพทย ์แผนตะว ันออก มหาวิทยาล ัยร ังสิต จ. ปทุมธานี :
1. แพทย์แผนไทยปฏิ บต
ั ิการ

ปี 2561
้
2. วิทยากรฝึ กอบรมในหลักสูตรการนวดไทยบาบัดเฉพาะทางระยะสัน
้ เช่น หลักสูตรอบรมเชิงปฏิ บต
/หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิ บต
ั ิการเฉพาะทางระยะสัน
ั ิการในการ
่
่
เสริมสร ้างคุณภาพชีวิตเพื อเพิ มประสิทธิภาพการปฏิ บต
ั ิงาน (เทคนิ คการนวดไทยกดจุดบาบัด
่
และแก ้อาการในกลุ่มออฟฟิ สซินโดรม ด ้วยตัวเอง 8 ชัวโมง)
ปี 2561
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้า นการนวดไทยบาบ ัด:
้ ง / การบาดเจ็บจาก
1. นวดบาบัด รักษา แก ้อาการและฟื ้ นฟู สุขภาพในกลุ่มออฟฟิ สซินโดรมเรือรั
กีฬาและการบาดเจ็บจากการออกกาลังกาย /กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต
เชี่ยวชาญเฉพาะทางการนวดบาบัดและฟื ้ นฟู สุขภาพโรคอัมพาตเนื่ องจากภาวะเลือดออกมากใน
ไขสัน หลังกับภาวะเส ้นเลือดบวมในไขสัน หลัง) /กลุ่มภาวะวัยทองและผู ส้ ูงอายุ
แก ้อาการ ฟื ้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มภาวะมีบุตรยาก

/การนวดบาบัด

้ ง /
2. เปิ ดให้บริการคลินิ กพิ เศษ การนวดไทยบาบัดเฉพาะทางในกลุ่มโรคออฟฟิ สซิน โดรมเรือรั
การบาดเจ็บจากกีฬาและการออกกาลังกาย /การฟื ้ นฟู สมรรถภาพในกลุ่มภาวะมีบุตรยาก และ
ในภาวะวัยทอง / อัมพฤกษ์ อัมพาต /โรคเข่า
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้า นการสอน:
1. หลักสูตรพื ้นฐานของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ด ้านการนวดไทย
2. หลักสูตรเฉพาะทางระยะสัน้ หลักสูตรที่ (1) - (16) และหลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิ บตั ิการเฉพาะ
้
ทางระยะสัน
หลักสูตรที่ (1) - (4)

หล ักสู ตรเฉพาะทางระยะสน
ั้ ที่มีประสบการณ์สอนให้ก ับหน่ วยงานราชการและเอกชน:
(1) หลักสูตร การนวดไทยบาบัด รักษา แก ้อาการ ฟื ้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพชาย-หญิง ในกลุ่มภาวะมี
่
บุตรยาก 30 ชัวโมง
(2) หลักสูตร เทคนิ คการนวดไทยฟื ้ นฟู สุขภาพในภาวะวัยทอง (Menopausal Syndrome)) และการ
่
เสื่อมสมรรถภาพของร่างกาย 30 ชัวโมง
้ ง 30
(3) หลักสูตร เทคนิ คการนวดไทยบาบัด แก ้อาการและฟื ้ นฟู สุขภาพในกลุ่มออฟฟิ สซินโดรมเรือรั
่
ชัวโมง
(4) หลักสูตร เทคนิ คการนวดไทยบาบัด แก ้อาการ การนวดป้ องกัน การบาดเจ็บและฟื ้ นฟู สุขภาพใน
่
กลุ่มการบาดเจ็บจากกีฬาและการออกกาลังกาย 30 ชัวโมง
่
(5) หลักสูตร การนวดไทยบาบัด แก ้อาการ ฟื ้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู ส้ งู อายุ 30 ชัวโมง
่
้
(6) หลักสูตร เทคนิ คการนวดไทยเพื อฟื นฟู และส่งเสริมสุขภาพมารดาก่อนและหลังการคลอดบุตร 18
่
ชัวโมง
(7) หลักสูตร เทคนิ คการนวดท้องเพื่ อปรับสมดุลธาตุ ฮอร ์โมน นวดแก ้อาการตกขาวและมดลูกต่า ใน
่
สตรี และการนวดแก ้อาการต่อมลูกหมากโตและภาวะไส ้เลื่อน ในบุรุษ 18 ชัวโมง
(8) หลักสูตร เทคนิ คการนวดไทยบาบัด รักษาโรคและแก ้อาการปวดข ้อสะโพก สลักเพชร เข่าและเท้า
่
18 ชัวโมง
(9) หลักสูตร เทคนิ คการนวดไทยบาบัด รักษาโรคและแก ้อาการปวดศีรษะไมเกรน บ ้านหมุน และกลุ่ม
่
ไฟโบไมอัลเกีย 18 ชัวโมง
้ งและนอนไม่หลับ หรือ
(10) หลักสูตร เทคนิ คการนวดไทยบาบัด รักษาโรคและแก ้อาการ ปวดหลังเรือรั
่
ภาวะหลับยาก 18 ชัวโมง
้ ง 18
(11) หลักสูตร เทคนิ คการนวดไทยบาบัด รักษาและแก ้อาการกรดไหลย ้อน และภาวะไอเรือรั
่
ชัวโมง
(12) หลักสูตร เทคนิ คการนวดน้ ามัน หอมระเหย และการนวดบาบัดด ้วยน้ ามัน รักษาและแก ้อาการ
่
บาดเจ็บจากกีฬา 18 ชัวโมง
(13) หลักสูตร เทคนิ คการนวดไทยบาบัด รักษาโรคและแก ้อาการ สะบักจม ไหล่ติด ข ้อศอกเทนนิ ส
่
ภาวะแขนอ่อนแรง หรือภาวะข ้อมืออ่อนแรง และนิ ้ วล็อก 18 ชัวโมง
(14) หลักสูตร เทคนิ คการนวดไทยบาบัด รักษาและแก ้อาการในกลุ่มโรคตา คอ หู จมูก บ ้านหมุน
(ตาแดง น้ าตาออกมาก คัดในรูจมูกเหมือนภู มิแพ้ และภาวะเลือนแบบภู มิแพ้ผิวหนั ง ตาพร่า ตาฝ้ าฟาง
่
หูออ
ื ้ ลมออกหู) 18 ชัวโมง
(15) หลักสูตร เทคนิ คการนวดไทยบาบัด รักษา แก ้อาการ ฟื ้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพกลุ่มโรคหลอด
่
เลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต 30 ชัวโมง
(16) หลักสูตร เทคนิ คการนวดไทยบาบัด รักษา แก ้อาการ ฟื ้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพกลุ่มโรคเด็กและ
่
โรคเด็กสมองพิ การ 30 ชัวโมง
้ั
่ ่มีประสบการณ์ใน
หล ักสู ตรการฝึ กอบรมเชิงปฏิบ ัติเฉพาะทางระยะสนและโครงการพิ
เศษอืนที
การฝึ กอบรมให้ก ับหน่ วยงานราชการและเอกชน:
(1) หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิ บต
ั ิการในการเสริมสร ้างคุณภาพชีวิตเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพในการปฏิ บต
ั ิงาน
่
(เทคนิ คการนวดไทยกดจุดบาบัดและแก ้อาการออฟฟิ สซินโดรมด ้วยตัวเอง) 8 ชัวโมง
(2) หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิ บต
ั ิการในการเสริมสร ้างคุณภาพชีวิตเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพกายใจในกลุ่ม
่
ผู ส้ ูงอายุและภาวะวัยทอง (เทคนิ คการนวดไทยกดจุดบาบัดและแก ้อาการปวดเมื่อยด ้วยตัวเอง) 8 ชัวโมง
่
(3) หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิ บต
ั ิการในการเตรียมตัวเสริมสร ้างคุณภาพชีวิตวัยก่อนเกษียน 18 ชัวโมง
่
(4) หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิ บต
ั ิการในการเสริมสร ้างคุณภาพชีวิตในภาวะวัยทอง 8 ชัวโมง

Curriculum Vitae
้
นางธ ัญญล ักษณ์ ยิมพงษ
์

ประว ัติการศึกษา

ปริญญาตรี
การแพทย์แผนไทยบัณฑิ ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี พ.ศ. 2559

ประว ัติการฝึ กอบรมวิชาชีพด้า นการแพทย ์แผนไทยและด้า นการนวดไทย
่
1. วุฒิบต
ั รหลักสูตรการฝึ กเสริมทักษะ สาขานวดแผนไทย 100 ชัวโมงศู
น ย ์พัฒนาฝี มือแรงงาน
จังหวัดประจวบคี รีขน
ั ธ์
ปี พ.ศ.2550
่
่
2. วุฒิบต
ั รหลักสูตรการฝึ กยกระดับฝี มือ สาขาการนวดเท้าเพื อสุขภาพ 60 ชัวโมงศู
น ย ์พัฒนาฝี มือ
แรงงานจังหวัดประจวบคี รีขน
ั ธ์
ปี พ.ศ.2551
้
3. วุฒิบต
ั รหลักสูตรการนวดน ามัน (สุคนธบาบัด) ชมรมการแพทย ์แผนไทยจังหวัดประจวบคี รีขน
ั ธ์
ปี พ.ศ.2551
4. วุฒิบต
ั รผ่ านการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภท
้ ้น)
การนวดไทย ระดับ 1 (ขันต
ปี พ.ศ. 2551
่
5. วุฒิบต
ั รหลักสูตรผู ช
้ ่วยแพทย์แผนไทย 372 ชัวโมง
กรมพัฒนาการแพทย ์แผนไทยและการแพทย ์
ทางเลือก
ปี พ.ศ. 2552
่
6. วุฒิบต
ั รหลักสูตร การนวดบาบัดสาหรับบุคคลทัวไป สมาคมแพทย ์แผนโบราณและอายุรเวท วัด
พระเชตุพนฯ (วัดโพธิ)์ ร่วมกับโรงเรียนแพทย ์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ ปี พ.ศ. 2557
7. ประกาศนี ยบัตรวิทยากรและครูน วดไทย วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สมาคมแพทย์แผนไทย
แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปี พ.ศ. 2557

ประว ัติการฝึ กอบรมวิชาชีพด้า นการแพทย ์แผนไทย
1.ได ้รับอนุ ญาตให้เป็ นผู ป
้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ด ้านการนวดไทย สภาการแพทย์แผนไทย
ปี พ.ศ. 2555
2.ได ้รับอนุ ญาตให้เป็ นผู ป
้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด ้านเภสัชกรรมไทย สภาการแพทย์แผนไทย
ปี พ.ศ. 2557
3. วุฒิบต
ั รหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ด ้านเภสัชกรรมไทย, ด ้านเวชกรรมไทย, ด ้านผดุงครรภ์ไทยและ
ด ้านการนวดไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ ริน ธร จังหวัดพิ ษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560
่
4. วุฒิบต
ั รหลักสูตรผู ช
้ ่วยแพทย์แผนไทย 330 ชัวโมง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ ริน ธร จังหวัด
พิ ษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560

ประว ัติการทางาน
1. แพทย์แผนไทยปฏิ บต
ั ิการ /ผู ช
้ ่วยแพทย์แผนไทยประจาสถานี อนามัยเขาเต่า อ.หัวหิน จ.
ประจวบคี รีขน
ั ธ์
ปี พ.ศ.2552 – ปั จจุบ ัน
2. เป็ นวิทยากรฝึ กอบรม หลักสูตรการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไท เภสัชกรรม
ไทย และการนวดไทย ประจาที่สถานี อนามัยเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคี รีขน
ั ธ์
ปี พ.ศ.2555 – ปั จจุบ ัน
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้า นการนวดไทยและผดุงครรภ์ไทย
้ ง
1. การนวดไทยบาบัด รักษาโรคและแก ้อาการ ฟื ้ นฟู สุขภาพในกลุ่มออฟฟิ สซินโดรมเรือรั
2. การนวดไทยบาบัด รักษาโรคและแก ้อาการ ฟื ้ นฟู สุขภาพในกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง
3. การนวดไทยบาบัด รักษาโรคและแก ้อาการ ฟื ้ นฟู สุขภาพในกลุ่มการบาดเจ็บจากกีฬาและ
การออกกาลังกาย
4. เทคนิ คการดูแลหลังคลอดจากภู มิปัญญาหมอตาแยบรรพบุรุษ
แม่หมอตาแย
เหวียน
ทองคา คุณห่ามและคุณจ ้อย ทองคา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้า นการสอน:
้
1. หลักสูตรเฉพาะทางระยะสัน
การนวดไทยบาบัด

แก ้อาการ การป้ องกัน การบาดเจ็บและการ
้
ฟื นฟู สุขภาพในกลุ่มการบาดเจ็บจากกีฬาและการออกกาลังกาย
้ เทคนิ คการนวดไทยบาบัด แก ้อาการและฟื ้ นฟู สุขภาพในกลุ่มออฟ
2. หลักสูตรเฉพาะทางระยะสัน
้ ง
ฟิ สซินโดรมเรือรั

3.

หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิ บต
ั ิการในการเสริมสร ้างคุณภาพชีวิตเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพในการ
่
ปฏิ บต
ั ิงาน (เทคนิ คการนวดไทยกดจุดบาบัดและแก ้อาการออฟฟิ สซินโดรมด ้วยตัวเอง) 8 ชัวโมง

4.

เป็ นวิทยากรฝึ กอบรม หลักสูตรการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมไทย
และการนวดไทย ประจาที่สถานี อนามัยเขาเต่า อ.หัวหิน
จ.ประจวบคี รีขน
ั ธ์

ประว ัติวท
ิ ยากร
นางสาว สร้อยทอง อินตะวงศ ์
243 หมู ่ 3 ต.ท่า สุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
E-mail: mail:soithong01@hotmail.com
เบอร ์โทรศัพท์ติดต่อ: (+66) 091-0760472

การศึกษา:
ปริญญาตรี

ศิลปะศาสตร ์บัณฑิ ต (รัฐศาสตร ์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปี 2542
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต (โปรแกรมวิชาการจัดการและการ
ประเมินโครงการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปี 2546

หล ักสู ตรฝึ กอบรมวิชาชีพ และหล ักสู ตรฝึ กอบรมเฉพาะทาง:
กรมพ ัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ศู นย ์พ ัฒนาฝี มือแรงงานจ ังหว ัดเชียงราย:
่
1. วุฒิบต
ั รหลักสูตรยกระดับฝี มือแรงงาน สาขาพนั กงานนวดแผนไทย 100 ชัวโมง
ปี 2547
่
2. วุฒิบต
ั รหลักสูตรยกระดับฝี มือแรงงาน สาขาพนั กงานนวดแผนไทย 60 ชัวโมง
ปี 2547
่
3. วุฒิบต
ั รหลักสูตรฝึ กเตรียมเข ้าทางาน สาขาพนั กงานนวดแผนไทย 420 ชัวโมง
ปี 2547
4. วุฒิบต
ั รผ่ านการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ
ประเภทการนวดไทย ระดับ 1
5. วุฒิบต
ั รผ่ านการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ

สาขาอาชีพ

การแพทย์แผนไทย

สาขาอาชีพ

ปี 2547
การแพทย์แผนไทย

ประเภทการนวดไทย ระดับ 2

ปี 2547

่
6. วุฒิบต
ั รหลักสูตรฝึ กยกระดับฝี มือ สาขาการนวดน้ ามัน เพื่ อสุขภาพ 60 ชัวโมง
ปี 2547
่
7. วุฒิบต
ั รหลักสูตรฝึ กยกระดับฝี มือ การนวดหน้าด ้วยสมุนไพร 60 ชัวโมง
ปี 2547
8. วุฒิบต
ั รหลักสูตรการฝึ กยกระดับฝี มือ
สาขาการผสมน้ ามัน หอมระเหยเพื่ อนวดตัวและนวดเท้า
่
เพื่ อสุขภาพ 30 ชัวโมง
ปี 2548
่
9. วุฒิบต
ั รหลักสูตรการฝึ กยกระดับฝี มือ การนวดฝ่ าเท้าเพื่ อบาบัดโรค 60 ชัวโมง

ปี 2548

กรมพ ัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถาบ ันพ ัฒนาฝี มือแรงงาน 19 เชียงใหม่ :
่
1. หลักสูตรยกระดับฝี มือ สาขาเทคนิ คการนวดหัตถศาสตร ์ 30 ชัวโมง
ปี 2561
่
2. หลักสูตรยกระดับฝี มือ สาขาเทคนิ คการนวดทางการกีฬา 30 ชัวโมง
ปี 2561
กรมพ ัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ศู นย ์พ ัฒนาฝี มือแรงงานจ ังหว ัดประจวบคี รีข ันธ :์
1. วุฒิบต
ั รหลักสูตรยกระดับฝี มือ สาขาการนวดไทยบาบัดโรค แก ้อาการ และฟื ้ นฟู สุขภาพ การ
้ ง 18 ชัวโมง
่
นวดป้ องกัน อาการในกลุ่มออฟฟิ สซินโดรมเรือรั

ปี 2561

ประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง:
ศู นย ์กายภาพบาบ ัด เชียงราย:
1. ผู ช
้ ่วยแพทย์แผนไทยปฏิ บต
ั ิการด ้านการนวดไทยบาบัด รักษาและแก ้อาการในกลุ่มออฟฟิ สซินโด
้ ง / การบาดเจ็บจากกีฬาและการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย ปี 2547-2555
รมเรือรั
วนาศรม เวลล ์เนส รีสอร ์ทแอนด ์สปา มหาวิทยาล ัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย:
1. ผู ช
้ ่วยแพทย์แผนไทยปฏิ บต
ั ิการด ้านการนวดไทยบาบัด รักษาและแก ้อาการในกลุ่มออฟฟิ สซินโด
้
รมเรือรัง / การบาดเจ็บจากกีฬาและการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย ปี 2555-2557
ผู ช
้ ่วยแพทย ์แผนไทย อิสระ:
1. ผู ช
้ ่วยแพทย์แผนไทยปฏิ บต
ั ิการด ้านการนวดไทยบาบัด
รักษาและแก ้อาการในกลุ่มออฟฟิ สซิน
้ ง / การบาดเจ็บจากกีฬาและการบาดเจ็บจากการออกกาลังกาย ในจังหวัดเชียงใหม่
โดรมเรือรั
ปี 2557-ปั จจุบ ัน
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้า นการนวดไทยบาบ ัด:
้ ง / การบาดเจ็บจาก
1. นวดบาบัด รักษา แก ้อาการและฟื ้ นฟู สุขภาพในกลุ่มออฟฟิ สซินโดรมเรือรั
กีฬาและการบาดเจ็บจากการออกกาลังกาย
2. การนวดบาบัดด ้วยน้ ามัน หอมระเหยและการนวดบาบัดด ้วยน้ ามันในกลุ่มโรคออฟฟิ สซินโดรม
้ ง /การบาดเจ็บจากกีฬาและการออกกาลังกาย
เรือรั
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้า นการสอน:
้
1. หลักสูตรเฉพาะทางระยะสัน
การนวดไทยบาบัด แก ้อาการ การป้ องกัน การบาดเจ็บและการ
ฟื ้ นฟู สุขภาพในกลุ่มการบาดเจ็บจากกีฬาและการออกกาลังกาย
้
2. หลักสูตรเฉพาะทางระยะสัน
เทคนิ คการนวดไทยบาบัด แก ้อาการและฟื ้ นฟู สุขภาพในกลุ่มออฟ
ฟิ ส
้ ง
ซินโดรมเรือรั
3. หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิ บต
ั ิการในการเสริมสร ้างคุณภาพชีวิตเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพในการ
่
ปฏิ บต
ั ิงาน (เทคนิ คการนวดไทยกดจุดบาบัดและแก ้อาการออฟฟิ สซินโดรมด ้วยตัวเอง) 8 ชัวโมง
4. หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิ บต
ั ิการในการเสริมสร ้างคุณภาพชีวิตเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพกายใจใน
กลุ่มผู ส้ ูงอายุและภาวะวัยทอง
่
ตัวเอง) 8 ชัวโมง

(เทคนิ คการนวดไทยกดจุดบาบัดและแก ้อาการปวดเมื่อยด ้วย

ประว ัติวท
ิ ยากร

นาย ภัทรพล ล ัภโนปกรณ์
71/4 ถ.กะทะร้อน ต.นาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
E-mail:Pattarapon.iam.ice@gmail.com
Tel: 0894117228
การศึกษา:
ปริญญาตรี

วิทยาศาสตร ์การกีฬาและเทคโนโลยี สาขาการกีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. ประเทศไทย

หล ักสู ตรฝึ กอบรมทางด้า นวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
1. วุฒิบต
ั รการสอนว่ายน้ า
2. วุฒิบต
ั รการนวดไทยเพื่ อสุขภาพ 150 ชม.
่
3. วุฒิบต
ั รการนวดไทย 372 ชัวโมง

ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2559

ประสบการณ์เฉพาะทาง:
1. ผู ฝ
้ ึ กสอนการออกกาลังส่วนตัว (เทรนเนอร ์)
ประสบการณ์ดา้ นการสอน:
1. หลักสูตรการฝึ กอบรมเชิงปฏิ บต
ั ิการเฉพาะทาง

ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบน
ั
เรื่องการเสริมสร ้างคุณภาพชีวิตเพื่ อเพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการปฏิ บต
ั ิงาน (เทคนิ คการนวดไทยกดจุดบาบัดและแก ้อาการออฟฟิ สซินโดรม
่
ด ้วยตัวเอง) 8 ชัวโมง
2. หลักสูตรการนวดไทยเพื่ อการบาบัด แก ้อาการ การป้ องกัน การบาดเจ็บและการฟื ้ นฟู สุขภาพใน
กลุ่มการบาดเจ็บจากกีฬาและการออกกาลังกาย 30 ชม.
3. หลักสูตรการนวดไทยเพื่ อการบาบัด แก ้อาการ และการป้ องกัน การเกิดอาการในกลุ่มออฟฟิ ส
้ ง 30 ชม.
ซินโดรมเรือรั

