
 

ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๑๐ 

ที่  ๖ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระท่ี ๑๐ 

(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) 

     

ตามที ่  คณะอนุกรรมการดำเน ินการเล ือกต ั ้ งกรรมการท ันตแพทยสภา วาร ะท ี ่  ๑๐ 
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) ได้ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๑๐ 
(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โดยกำหนดระยะเวลายื่นและรับใบสมัครรับเลือกตั ้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม 
๒๕๖๔ – วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา นั้น บัดนี้ คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
กรรมการทันตแพทยสภา วาระที ่ ๑๐ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้สมัครรับเลือกตั ้งเป็นที ่เร ียบร้อยแล้ว 
อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๓ ข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการเลือก และการ เลือกตั้ง
กรรมการทันตแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๑๐ 
จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๑๐ 
(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) จำนวนทั้งสิ้น ๗๕ คน รายละเอียดปรากฏตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่    ๑๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 

(ศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร. พรชัย จันศิษย์ยานนท์) 

ประธานอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระท่ี ๑๐ 

   

 

 



 

 

ประกาศรายชือผูส้มคัรรบัเลือกตงัและหมายเลขผูส้มคัรรบัเลือกตงัเป็นกรรมการ

ทนัตแพทยสภา วาระที ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) 

                                                หมายเลขผูส้มคัร               ชือ  นามสกลุ 

                                                 ๑ พนัตํารวจโทพจนารถ พุ่มประกอบศร ี

                                      ๒ ทนัตแพทยส์ุชติ พลูทอง 

                                      ๓ ทนัตแพทยก์รสัวนั คงคาเพช็ร ์

                                     ๔ ทนัตแพทยก์ฤษฎา ทริานนท ์

                                    ๕ ทนัตแพทยห์ญงิปองกานต ์กาญจนวฒันา 

                                    ๖ ทนัตแพทยส์ุธ ีสุขสุเดช 

                                   ๗ ทนัตแพทยว์รวทิย ์สกุลไทย 

                                  ๘ ทนัตแพทยณ์ฐัวุธ แกว้สุทธา 

                                  ๙ ทนัตแพทยห์ญงิเจนจริา ถริะวฒัน์ 

                               ๑๐ ทนัตแพทยห์ญงิวรารตัน์ ใจชนื 

๑๑ ทนัตแพทยห์ญงิภทัราวด ีกรษันยัรววิงค์ 

๑๒ ทนัตแพทยช์ุมพล ชมะโชต ิ

๑๓ ทนัตแพทยพ์งศธร สจัจาธรรม 

๑๔ พนัตรธีนศกัด ิ ถมัภบ์รรฑุ 

๑๕ ทนัตแพทยว์วิฒัน์ ฉตัรวงศว์าน 

๑๖ ทนัตแพทยม์านพ พงศอ์ายุกูล 

๑๗ ทนัตแพทยเ์ทอดศกัด ิอุตศร ี

 

 

 

 

………………………….                                      ...........................................                                  ……………......……………….. 
ประธานอนุกรรมการฯ                                               อนุกรรมการฯ                                                             ผู้ตรวจสอบ 
 
คณะอนุกรรมการดาํเนินการเลือกตงักรรมการทนัตแพทยสภา วาระที ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘)                  หน้า ๑ จาก ๕ 
 



 

 

ประกาศรายชือผูส้มคัรรบัเลือกตงัและหมายเลขผูส้มคัรรบัเลือกตงัเป็นกรรมการ

ทนัตแพทยสภา วาระที ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) 

                                                หมายเลขผูส้มคัร               ชือ  นามสกลุ 

๑๘ ทนัตแพทยห์ญงิพนมพร วานิชชานนท์ 

๑๙                                       ทนัตแพทยห์ญงิศวินาถ โปษยาอนุวตัร์ 

๒๐ ทนัตแพทยห์ญงิแพร จติตนิันทน์ 

๒๑ ทนัตแพทยช์ชูยั อนันตม์านะ 

๒๒ ทนัตแพทยห์ญงิธรกนก พฤกษมาศ 

๒๓ ทนัตแพทยส์มยศ นะลาํเลยีง 

๒๔ ทนัตแพทยธ์งชยั วชริโรจน์ไพศาล 

๒๕ ทนัตแพทยป์ระโยชน์ เพญ็สุต 

๒๖ ทนัตแพทยห์ญงิรชันี อมัพรอรา่มเวทย์ 

๒๗ ทนัตแพทยว์นิยั กติตดิาํเกงิ 

๒๘ ทนัตแพทยย์วุบรูณ์ จนัทรแ์จม่จรญู 

๒๙ ทนัตแพทยน์ิตพินัธ ์จรีะแพทย ์

๓๐ ทนัตแพทยห์ญงิวนิดา นิมมานนท์ 

๓๑ ทนัตแพทยบ์ุญนิตย ์ทวบีูรณ์ 

๓๒ ทนัตแพทยอ์นิทรพล หอวจิติร 

๓๓ ทนัตแพทยห์ญงิศริวิรรณ ส่งวฒันา 

๓๔ ทนัตแพทยโ์กวทิ พลูสนิ 

 

 

 

  

………………………….                                      ...........................................                                  ……………......……………….. 
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ประกาศรายชือผูส้มคัรรบัเลือกตงัและหมายเลขผูส้มคัรรบัเลือกตงัเป็นกรรมการ

ทนัตแพทยสภา วาระที ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) 

                                                หมายเลขผูส้มคัร               ชือ  นามสกลุ 

๓๕ ทนัตแพทยป์ระดษิฐ ์เจษฎาไกรสร 

๓๖                                      ทนัตแพทยณ์ฏัฐ ์ศรวีชริวฒัน์ 

๓๗ ทนัตแพทยจ์รีะวฒัน์ บุตรโคตร 

๓๘ ทนัตแพทยร์วเิทยีนธรรม เทยีนส่องใจ 

๓๙ ทนัตแพทยห์ญงิสุปราณ ีเอยีมรกัษา 

๔๐ ทนัตแพทยธ์รีพนัธุ ์สอสกุล 

๔๑ ทนัตแพทยช์ญปัฒณ์ ซมิสุชนิ 

๔๒ ทนัตแพทยห์ญงิอรวรรณ กุลเกลยีง 

๔๓ ทนัตแพทยธ์ารา ศริไิกร 

๔๔ ทนัตแพทยอุ์ดม อนุรกัษ์วงศศ์ร ี

๔๕ ทนัตแพทยส์บืศกัด ิเจรญิเกษมวทิย ์

๔๖ ทนัตแพทยส์นัตภิาพ มสีวสัด ิ

๔๗ ทนัตแพทยจ์กัรชยั สมพลพงษ์ 

๔๘ ทนัตแพทยน์ิพนธ ์ชยัศรสีุขอําพร 

๔๙ ทนัตแพทยว์ฒันา บุญอ่อน 

๕๐ ทนัตแพทยส์ณัหช์ยั จริชาญชยั 

๕๑ ทนัตแพทยม์าโนช  เกวยีนสงูเนิน 
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คณะอนุกรรมการดาํเนินการเลือกตงักรรมการทนัตแพทยสภา วาระที ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘)                  หน้า ๓ จาก ๕ 
 



 

 

ประกาศรายชือผูส้มคัรรบัเลือกตงัและหมายเลขผูส้มคัรรบัเลือกตงัเป็นกรรมการ
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๕๒ ทนัตแพทยห์ญงิปิยะดา ประเสรฐิสม 

๕๓                                      ทนัตแพทยห์ญงิศริริตัน์ รศัมโีสรจั 

๕๔ ทนัตแพทยพ์รศกัด ิตนัตาปกุล 

๕๕ ทนัตแพทยห์ญงิจรยิา โล่หส์วสัดกุิล 

๕๖ ทนัตแพทยธ์นฏัฐนนท ์อศัววฒัฑกี 

๕๗ ทนัตแพทยม์นุี เหมอืนชาต ิ

๕๘ ทนัตแพทยก์ษดิเิดช ศริเิวชยนัต์ 

๕๙ ทนัตแพทยห์ญงิกุศล ตนัตวิงส ์

๖๐ ทนัตแพทยห์ญงิณฏัฐศ์รยั ชยัจนิดารตัน์ 

๖๑ ทนัตแพทยห์ญงิสุวรรณา สมถวลิ 

๖๒ ทนัตแพทยเ์ผดจ็ พลูวทิยกจิ 

๖๓ ทนัตแพทยห์ญงิรชันี จติสนัตวิรรกัษ์ 

๖๔ ทนัตแพทยห์ญงิสนิิทธ ์โกศลานนัท์ 

๖๕ ทนัตแพทยห์ญงิจรญิญา เชลลอง 

๖๖ ทนัตแพทยห์ญงิศริพิร ส่งศริปิระดบับุญ 

๖๗ ทนัตแพทยภ์วคัร ์ตงัทางธรรม 

๖๘ ทนัตแพทยจ์อนสนั พมิพสิาร 
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๖๙ ทนัตแพทยห์ญงิกญัญนนัทน์ รมยะสนิพงศ์ 

๗๐ ทนัตแพทยว์ฒันะ ศรวีฒันา 

๗๑ ทนัตแพทยห์ญงิอรณฐั กฤษณสุวรรณ 

๗๒ ทนัตแพทยอ์มรพงษ์ วชริมน 

๗๓ ทนัตแพทยณ์ฐัพงค ์กนัทะวงค ์

๗๔ ทนัตแพทยส์มฤทธ ิจโิรจน์วณชิชากร 

๗๕ ทนัตแพทยเ์ดชา ธรรมธาดาววิฒัน์ 
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