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หัวข�อในเอกสารฉบับนี้

 • องคประกอบของกรรมการทันตแพทยสภา
 • วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 
 • ขั้นตอนการเลือกตั้งโดยวิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส (E-Voting)
 • ขั้นตอนการเลือกตั้งดวยบัตรเลือกตั้ง (Paper Voting)
 • การนับคะแนนการเลือกตั้ง
 • ประกาศคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ ที่ 6/2564 เรื่องรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขผูสมัครรับเลือกตั้ง
  กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 (พ.ศ. 2565-2568)
 • รายชื่อและประวัติผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการทันตแพทยสภา

สําหรับผู�ลงคะแนนด�วยบัตรเลือกตั้ง  ท�านจะได�รับสิ�งต�อไปนี้ มาพร�อมกับเอกสารฉบับนี้

 1. บัตรลงคะแนน
 2. ซองใสบัตรลงคะแนน (สีขาว)
 3. ซองสำหรับสงไปรษณียตอบรับ (สีน้ำตาล) เพื่อสงบัตรเลือกตั้งกลับมายังคณะอนุกรรมการฯ

องค�ประกอบคณะกรรมการทันตแพทยสภา

ส�วนที่ 1  :  กรรมการโดยตําแหน�ง 18 คน 
                 ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายกทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และ
     คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการ
     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมใหจัดตั้งขึ้น (ปจจุบันมีคณะทันตแพทยศาสตร 16 แหง) 

 ส�วนที่ 2  :  กรรมการซึ่งได�รับแต�งตั้ง 5 คน 
                 ประกอบดวย ผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุข 3 คน, ผูแทนจากกระทรวงกลาโหม 1 คน และผูแทนจากกระทรวง
     มหาดไทย 1 คน

ส�วนที่ 3  :  กรรมการซึ่งได�รับเลือกตั้งโดยสมาชิก 
                 มีจํานวนเทากับกรรมการในสวนที่ 1 และ สวนที่ 2 รวมกันเปนจํานวน 23 คน คณะกรรมการทันตแพทยสภา
     วาระที่ 10 (พ.ศ. 2565 - 2568) ทั้งหมด 46 คน จะทําหนาที่เลือกกรรมการ ขึ้นดํารงตําแหนง นายกทันตแพทยสภา
     อุปนายกทันตแพทยสภา คนที่ 1 และอุปนายกทันตแพทยสภา คนที่ 2 ตําแหนงละ 1 คน โดยความเห็นชอบ
     ของคณะกรรมการ หลังจากนั้น นายกทันตแพทยสภาจะเลือกกรรมการทันตแพทยสภา เพื่อดํารงตําแหนง
     เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ เหรัญญิก และอื่น ๆ ตามสมควร ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
     เชนเดียวกัน

ว�ธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 

 สมาชิกทันตแพทยสภาผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ตามประกาศคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ ที่ 5/2564 (ลงวันที่ 20 
ก.ย. 2564) สามารถใชสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ไดประกาศไวแลว เพียงวิธีเดียว
 วิธีที่ 1 การลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส (E-Voting) 
 วิธีที่ 2 การลงคะแนนเลือกตั้งดวยบัตรเลือกตั้ง (Paper Voting)

นิยามบัตรเลือกตั้ง

 “บัตรเลือกตั้ง” หมายถึง บัตรลงคะแนน และซองใสบัตรลงคะแนน ที่สมาชิกผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งตองลงลายมือชื่อ และเขียน
ระบุเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม/เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ ที่ออกโดยคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ เทานั้น  
(อางอิง จากประกาศคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ ที่ 4/2564  เรื่อง กําหนดนิยามบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งที่เปนบัตรเสีย 
เพิ่มเติม ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564)

ลิ้งคเพื่อเขาอานขอบังคับและเอกสารที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง
 https://dentalcouncil.or.th/tdc10/

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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ขั้นตอนการเลือกตั้งโดยว�ธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส� (E-Voting) 

ขั้นตอนที่ 1 เขาสูหนาจอ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผานลิงค

https://bit.ly/3lM1Vcz 

หรือ QR Code สําหรับ

การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง

ผานคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ

มือถือ

ขั้นตอนที่ 2 กรอกเลขที่

ใบประกอบวิชาชีพ และ PIN 

CODE ที่ไดรับทางอีเมล แลว

กดปุม “ดําเนินการตอ”

หมายเหตุ กรณีลืม PIN CODE 

ใหกดปุมขอ PIN CODE ใหม

ขั้นตอนที่ 3 เลือกผูสมัครรับ

เลือกตั้ง โดยแตะหรือคลิกที่

รูปภาพผูสมัครที่ทานตองการ

เลือก แลวกดปุม “ดําเนินการ

ตอ”

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบรายชื่อ

ผูสมัครที่ เลือกวาถูกตองและ

ครบถวน แลวกดปุม “ดําเนิน

การตอ”

ขั้นตอนที่ 5 กดปุมขอรหัส OTP 

ผาน SMS (หรือ อีเมล) และ

กรอกรหัส OTP ที่ไดรับ โดยรหัส 

OTP นี้จะถูกสงไปที่เบอรมือถือ

(หรืออีเมล) ที่ลงทะเบียนไวเทานั้น

จากนั้นใหกดปุม “ยืนยัน”

เพื่อลงคะแนนเสียง

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งเสร็จสมบูรณแลว หนา

จอจะแสดงตามรูปภาพดานลาง

(ช�วงเวลา 9 ธันวาคม 2564 – 9 มกราคม 2565)
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 ขั้นตอนการเลือกตั้งด�วยบัตรเลือกตั้ง (Paper Voting) 3 Steps

(ช�วงเวลา 9 ธันวาคม 2564 – 9 มกราคม 2565) ส�งถึงปลายทางไปรษณีย� ราชเทว�ภายในวันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 17:00 น.

การนับคะแนนการเลือกตั้ง (10 มกราคม 2565)

 คณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ นําบัตรเลือกตั้งที่ไดรับทางไปรษณีย มายังสถานที่นับคะแนนการเลือกตั้ง ในวันที่ 10 
มกราคม 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เพื่อดําเนินการดังนี้
 1. นําบัตรเลือกตั้งมาตรวจสอบและเปดซอง 
 2. นําบัตรลงคะแนนมาตรวจนับคะแนน โดยใชเครื่องอานบัตรอัตโนมัติ 
 3. นําคะแนนที่ไดจากบัตรเลือกตั้ง (paper voting) เพื่อเขารวมคะแนน 
 4. นําคะแนนที่ไดจากวิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส (E-voting) เพื่อเขารวมคะแนน
 5. ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนการลงคะแนนทั้งหมด และนําผลคะแนนสงคณะอนุกรรมการฯ

หากมีขอสงสัย กรุณาติดตอสอบถามทันตแพทยสภา
dent11@dentalcouncil.or.th
โทร. 02-5807500-3 , 089-8915382

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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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 
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หมายเลข
ผู�สมัคร

ชื่อ  นามสกุล หมายเลข
ผู�สมัคร

ชื่อ  นามสกุล

1 พันตํารวจโทพจนารถ พุมประกอบศรี 31 ทันตแพทยบุญนิตย ทวีบูรณ

2 ทันตแพทยสุชิต พูลทอง 32 ทันตแพทยอินทรพล หอวิจิตร

3 ทันตแพทยกรัสวัน คงคาเพ็ชร 33 ทันตแพทยหญิงศิริวรรณ สงวัฒนา

4 ทันตแพทยกฤษฎา ทิรานนท 34 ทันตแพทยโกวิท พูลสิน

5 ทันตแพทยหญิงปองกานต กาญจนวัฒนา 35 ทันตแพทยประดิษฐ เจษฎาไกรสร

6 ทันตแพทยสุธี สุขสุเดช 36 ทันตแพทยณัฏฐ ศรีวชิรวัฒน

7 ทันตแพทยวรวิทย สกุลไทย 37 ทันตแพทยจีระวัฒน บุตรโคตร

8 ทันตแพทยณัฐวุธ แกวสุทธา 38 ทันตแพทยรวิเทียนธรรม เทียนสองใจ

9 ทันตแพทยหญิงเจนจิรา ถิระวัฒน 39 ทันตแพทยหญิงสุปราณี เอี่ยมรักษา

10 ทันตแพทยหญิงวรารัตน ใจชื่น 40 ทันตแพทยธีรพันธุ สอสกุล

11 ทันตแพทยหญิงภัทราวดี กรัษนัยรวิวงค 41 ทันตแพทยชญปฒณ ซิมสุชิน

12 ทันตแพทยชุมพล ชมะโชติ 42 ทันตแพทยหญิงอรวรรณ กุลเกลี้ยง

13 ทันตแพทยพงศธร สัจจาธรรม 43 ทันตแพทยธารา ศิริไกร

14 พันตรีธนศักดิ์  ถัมภบรรฑุ 44 ทันตแพทยอุดม อนุรักษวงศศรี

15 ทันตแพทยวิวัฒน ฉัตรวงศวาน 45 ทันตแพทยสืบศักดิ์ เจริญเกษมวิทย

16 ทันตแพทยมานพ พงศอายุกูล 46 ทันตแพทยสันติภาพ มีสวัสดิ์

17 ทันตแพทยเทอดศักดิ์ อุตศรี 47 ทันตแพทยจักรชัย สมพลพงษ

18 ทันตแพทยหญิงพนมพร วานิชชานนท 48 ทันตแพทยนิพนธ ชัยศรีสุขอําพร

19 ทันตแพทยหญิงศิวนาถ โปษยาอนุวัตร 49 ทันตแพทยวัฒนา บุญออน

20 ทันตแพทยหญิงแพร จิตตินันทน 50 ทันตแพทยสัณหชัย จิรชาญชัย

21 ทันตแพทยชูชัย อนันตมานะ 51 ทันตแพทยมาโนช  เกวียนสูงเนิน

22 ทันตแพทยหญิงธรกนก พฤกษมาศ 52 ทันตแพทยหญิงปยะดา ประเสริฐสม

23 ทันตแพทยสมยศ นะลําเลียง 53 ทันตแพทยหญิงศิริรัตน รัศมีโสรัจ

24 ทันตแพทยธงชัย วชิรโรจนไพศาล 54 ทันตแพทยพรศักดิ์ ตันตาปกุล

25 ทันตแพทยประโยชน เพ็ญสุต 55 ทันตแพทยหญิงจริยา โลหสวัสดิ์กุล

26 ทันตแพทยหญิงรัชนี อัมพรอรามเวทย 56 ทันตแพทยธนัฏฐนนท อัศววัฒฑกี

27 ทันตแพทยวินัย กิตติดําเกิง 57 ทันตแพทยมุนี เหมือนชาติ

28 ทันตแพทยยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ 58 ทันตแพทยกษิดิ์เดช ศิริเวชยันต

29 ทันตแพทยนิติพันธ จีระแพทย 59 ทันตแพทยหญิงกุศล ตันติวงส

30 ทันตแพทยหญิงวนิดา นิมมานนท 60 ทันตแพทยหญิงณัฏฐศรัย ชัยจินดารัตน

ประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการ 

ทันตแพทยสภา วาระที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘)



8 ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568

หมายเลข
ผู�สมัคร

ชื่อ  นามสกุล

61 ทันตแพทยหญิงสุวรรณา สมถวิล

62 ทันตแพทยเผด็จ พูลวิทยกิจ

63 ทันตแพทยหญิงรัชนี จิตสันติวรรักษ

64 ทันตแพทยหญิงสินิทธ โกศลานันท

65 ทันตแพทยหญิงจริญญา เชลลอง

66 ทันตแพทยหญิงศิริพร สงศิริประดับบุญ

67 ทันตแพทยภวัคร ตั้งทางธรรม

68 ทันตแพทยจอนสัน พิมพิสาร

69 ทันตแพทยหญิงกัญญนันทน รมยะสินพงศ

70 ทันตแพทยวัฒนะ ศรีวัฒนา

71 ทันตแพทยหญิงอรณัฐ กฤษณสุวรรณ

72 ทันตแพทยอมรพงษ วชิรมน

73 ทันตแพทยณัฐพงค กันทะวงค

74 ทันตแพทยสมฤทธิ์ จิโรจนวณิชชากร

75 ทันตแพทยเดชา ธรรมธาดาวิวัฒน

ประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการ 

ทันตแพทยสภา วาระที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘)
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หมายเลข 1 พันตํารวจโทพจนารถ พ��มประกอบศร�

อายุ 70 ปี

ที่ทํางาน
ทันตแพทยสภา

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2537
- Master of Implantology, University of California, Los Angeles, USA.
- อนุมัติบัตร สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา  พ.ศ. 2544

ประสบการณ�ทํางาน
- ทันตแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  โรงพยาบาลตํารวจ
- หัวหนาแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลปยะเวท, กรรมการบริหาร โรงพยาบาลปยะเวท
- ผูอํานวยการฝกอบรมรากฟนเทียม
- นายกทันตแพทยสภา วาระที่ 9 พ.ศ. 2562 – 2565

นโยบาย
- สงเสริมการศึกษาและการวิจัยรวมมือกับทุกฝาย อ.บ.ท.ท. ทันตแพทยสมาคมฯ กระทรวงสาธารณสุข
- สงเสริมความสามัคคีและจัดหาสวัสดิการใหสมาชิก
- กรรมการทุกคนตองเปนแบบอยางเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสนับสนุนใหระบบของทันตแพทยสภามีธรรมาภิบาล
- ใหการคุมครองประชาชนในเรื่องการเขาถึงการบริการทันตกรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงการบริการสรางความ
 ยุติธรรมไมเลือกปฏิบัติ
- ทันตแพทยสภาจะทำหนาที่ใหคำปรึกษาแนะนำแกรัฐบาลที่จะพัฒนาระบบทันตกรรมของประเทศใหกาวทันกับยุคดิจิตอล

ใหเกิดประโยชนกับประชาชนและสมาชิกใหมากที่สุดและรวดเร็ว

หมายเลข 2 ทันตแพทย�สุชิต พ�ลทอง

อายุ 62 ป�

ที่ทํางาน
สมาคมนิสิตเกาทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2526
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยซิดนีย พ.ศ. 2539
- ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยซิดนีย พ.ศ. 2541
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2558

ประสบการณ�ทํางาน
- คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2 วาระ (พ.ศ. 2555-2563)
- กรรมการทันตแพทยสภา (เลือกตั้ง) วาระ 6 (2 ป)
- กรรมการทันตแพทยสภา (แตงตั้ง) วาระ 7-9 (8 ป)
- กรรมการวิชาการ ทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทย  (พ.ศ. 2547-2555)
- Member and Chair, ASEAN Joint Coordinating Committee for Dental Practitioners (พ.ศ. 2553-2564)

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว
- CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
- Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
- Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม
-   ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 3 ทันตแพทย�กรัสวัน คงคาเพ็ชร�

อายุ 25 ป�

ที่ทํางาน
คลินิกศูนยสุขภาพฟน

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563

ประสบการณ�ทํางาน
- นายกสโมสรนักศึกษาทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562
- รองประธานจัดงานประชุมสามัญประจําปของสมาพันธนิสิตนักศึกษาทันตแพทยในภาคพื้นเอเชียแปซิฟกครั้งที่ 46
- หัวหนาการฝกภาคสนามรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียครั้งที่ 35
- ตัวแทนประเทศไทยในคณะกรรมการกลาง สมาพันธนิสิตนักศึกษาทันตแพทยในภาคพื้นเอเชียแปซิฟก (พ.ศ. 2560 - 2562)

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว
- CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
- Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
- Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม
- ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย

หมายเลข 4 ทันตแพทย�กฤษฎา ทิรานนท�

อายุ 67  ป�

ที่ทํางาน 
คลินิกทันตกรรม เนเชอรัล สไมล

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2524

ประสบการณ�ทํางาน
- เจาของคลินิกทันตกรรม เนเชอรัล สไมล 
- เลขาธิการสมาคมทันตแพทยเอกชนแหงประเทศไทย
- อนุกรรมการ มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- หัวหนาหนวยทันตกรรมอาสา ตามรอยพอ
- อดีตรองประธานมูลนิธิหนวยแพทยและทันตแพทยเคลื่อนที่ 

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว
- CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
- Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
- Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม
- ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 5 ทันตแพทย�หญิงปองกานต� กาญจนวัฒนา

อายุ 28 ป�

ที่ทํางาน 
หนวยสูงอายุ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

ประสบการณ�ทํางาน
- ทันตแพทยประจําหนวยสูงอายุ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ทํางานในองคกรนิสิตนักศึกษานานาชาติ International Association of Dental Students (IADS) ในตําแหนงผูแทนดาน

การสื่อสารนอกองคกร External Relation Chairman (2018-2019), National Representative (2017-2018), Editorial
 Board (2016-2017)
- ที่ปรึกษาโครงการงานประชุมสหพันธนิสิตนักศึกษาทันตแพทยภาคพื้นเอเชียแปซิฟก 

Asia Pacifi c Dental Student Association (APDSA) ป 2018
- ที่ปรึกษาและกรรมการการจัดงานประชุมตัวผูนําประเทศของนิสิตนักศึกษาทันตแพทย Leadership Summit

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว
- CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
- Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
- Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม
- ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย

หมายเลข 6 ทันตแพทย�สุธี สุขสุเดช

อายุ 47 ป�

ที่ทํางาน
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545
- Ph.D. in Dentistry, The University of Adelaide, Australia พ.ศ. 2553

ประสบการณ�ทํางาน
- หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 
- หัวหนางานทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
- ผูประสานงานภาคสนามหนวยทันตกรรมพิสูจนเอกลักษณบุคคลเหตุภัยพิบัติสึนามิ (Thai Tsunami Victim Identifi cation)
- ผูชวยศาสตราจารย คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- กรรมการทันตแพทยสภา/เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคดีจรรยาบรรณ/ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ วาระที่ 8

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว
- CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
- Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
- Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม
- ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 7 ทันตแพทย�วรว�ทย� สกุลไทย

อายุ 41 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลปะเหลียน  จ.ตรัง

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2549

 - ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมสําหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2557
 - ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมผูสูงอายุ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2564

ประสบการณ�ทํางาน
- ทันตแพทยชํานาญการ โรงพยาบาลปาพะยอม งานทันตกรรม ตั้งแตป พ.ศ. 2549 - 2560

 - หัวหนากลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลปะเหลียน ตั้งแตป พ.ศ. 2560 ถึง ปจจุบัน
 - อาจารยพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นิเทศงานนักศึกษาทันตแพทยชั้นปที่ 5-6 ในคลินิกทันตกรรม
  สําหรับเด็ก และการฝกภาคสนามทันตแพทยชั้นปที่ 6 ของสาขาทันตกรรมชุมชน
 - ประธานศูนยคุณภาพ, HRD, IM และ IC โรงพยาบาลปะเหลียน ตั้งแตป พ.ศ. 2560 ถึง ปจจุบัน

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว

 - CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
 - Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
 - Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม
 - ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย

หมายเลข 8 ทันตแพทย�ณัฐว�ธ  แก�วสุทธา

อายุ 40 ป�

ที่ทํางาน
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2548

 - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการวิจัยและพฤติกรรมศาสตรประยุกต สถาบันวิจัยและ
  พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2558
 - อนุมัติบัตร (อ.ท.) สาขาทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2560

ประสบการณ�ทํางาน
- คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ป พ.ศ. 2561 - 2564)

 - คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ดานทันตสาธารณสุขไทย ในคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา 
 - คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กปข.) เขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร (ป พ.ศ. 2564 - 2567)
 - รองประธาน สาขาทันตสาธารณสุข ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย (ป พ.ศ. 2562 - 2565)
 - ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ ทันตแพทยสภา คณะ 6 (ป พ.ศ. 2562 - 2565)

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว

 - CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
 - Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
 - Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม
 - ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 9 ทันตแพทย�หญิงเจนจ�รา ถิระวัฒน� 

อายุ 60 ป�

ที่ทํางาน
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (อาจารยพิเศษ)

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528

 - Master of Dental Science, University of Wales พ.ศ. 2532
 - อนุมัติบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2540
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาสุขภาพ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
 - Master of Business Administration, Sasin School of Management จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

ประสบการณ�ทํางาน
- รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 - เหรัญญิก ราชวิทยาลัยทันตแพทย วาระ 4 และ 5
 - กรรมการทันตแพทยสภา วาระ 8
 - กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 - คณะทํางาน วางมาตรฐาน ASEAN Dental Education 

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว

 - CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
 - Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
 - Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม
 - ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย

หมายเลข 10 ทันตแพทย�หญิงวรารัตน� ใจชื่น 

อายุ 38 ป�

ที่ทํางาน
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

 - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

ประสบการณ�ทํางาน
 - รวมทํางานวิชาการดานวางแผนกําลังคนดานสุขภาพและระบบบริการสุขภาพระดับประเทศ
 - รวมกอตั้งโครงการ Line OA หมอฟนไทยสูภัยโควิด ดําเนินการเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
 - คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพชองปาก ของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2564 - ปจจุบัน) 
 - หัวหนากลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลศรีสังวาลย จ.แมฮองสอน (พ.ศ. 2554 - 2556)
 - ทันตแพทย สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย (พ.ศ. 2557 - 2563)

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว

 - CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
 - Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
 - Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม
 - ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 11  ทันตแพทย�หญิงภัทราวดี กรัษนัยรว�วงค�

อายุ 57 ป�

ที่ทํางาน
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530

 - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมประดิษฐ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2534
 - Oral implantology, German Society of Oral Implantology และสมาคมทันตแพทยเอกชนไทย พ.ศ. 2551
 - อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2560

ประสบการณ�ทํางาน
- ทันตแพทยเฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ คลินิกพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน

 - ทันตแพทยเฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ โรงพยาบาลกรุงเทพ พ.ศ. 2549 - 2560  
 - ทันตแพทยเฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ พ.ศ. 2549 - 2560  
 - ทันตแพทยเฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน  
 - อาจารยประจํา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน 

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว

 - CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
 - Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
 - Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม
 - ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย

หมายเลข 12  ทันตแพทย�ชุมพล ชมะโชติ

อายุ 52 ป�

ที่ทํางาน
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติฯ

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2535 

 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตรชองปาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538

ประสบการณ�ทํางาน
 - หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลชาติตระการ พิษณุโลก
 - ทันตแพทยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 - หัวหนากลุมงานทันตกรรม สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี
 - ประธานอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม ทันตแพทยสภา
 - กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 8

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว

 - CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
 - Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
 - Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม
 - ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 13 ทันตแพทย�พงศธร สัจจาธรรม

อายุ 33 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลแหลมสิงห

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555

 - วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล พ.ศ. 2559

ประสบการณ�ทํางาน
- ทันตแพทยชํานาญการ โรงพยาบาลแหลมสิงห

 - ทันตแพทยชวยราชการ โรงพยาบาลพระปกเกลา

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว

 - CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
 - Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
 - Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม
 - ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย

หมายเลข 14 ทันตแพทย�ธนศักดิ์ ถัมภ�บรรฑุ 

อายุ 32 ป�

ที่ทํางาน
กองทันตแพทย กรมแพทยทหารบก

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

 - MSc Health Policy, University of Edinburgh, สหราชอาณาจักร (ทุนรัฐบาลอังกฤษ) พ.ศ. 2563

ประสบการณ�ทํางาน
 - ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุข คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผูแทนราษฎร
 - ผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการประสานและพัฒนาระบบสุขภาพชองปากสําหรับประเทศไทย คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
 - กรรมการกลาง ทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ ผูดูแลโครงการวัคซีนทันตแพทยสมาคมฯ และ D-volunteers (อาสา) 
 - กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 8 และอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ, อนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม และ
  อนุกรรมการจรรยาบรรณ
 - นักวิจัยเกี่ยวกับระบบสุขภาพ, ทีมวิชาการ Thai Oral Health Working Group ภายใตสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาง
  ประเทศ

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว

 - CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
 - Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
 - Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม
 - ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 15 ทันตแพทย�ว�วัฒน� ฉัตรวงศ�วาน

อายุ 51 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2537

 - วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2545

ประสบการณ�ทํางาน
- รองผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ภารกิจโครงสรางพื้นฐาน วิศวกรรมการแพทยและสิ่งแวดลอม 

 - คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางทันตกรรม ทันตแพทยสภา
 - หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาคุณภาพ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา      
 - รองประธานศูนยมะเร็งชองปาก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 - รองประธานชมรมทันตสาธารณสุขภูธร

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว

 - CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
 - Modular courses: สนับสนุนให มหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสม แลวไดวุฒิ
 - Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม 
 - ททท: ทบทวนกฏหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย

หมายเลข 16 ทันตแพทย�มานพ พงศ�อายุกูล

อายุ 28 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลตะกั่วปา

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2562

ประสบการณ�ทํางาน
 - ทันตแพทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลตะกั่วปา จ.พังงา พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว

 - CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
 - Modular courses: สนับสนุนให มหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสม แลวไดวุฒิ
 - Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม 
 - ททท: ทบทวนกฏหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 17 ทันตแพทย�เทอดศักดิ์ อ�ตศร�

อายุ 45 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลนาหมื่น

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2544

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2554
 - อนุมัติบัตร สาขาทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2564

ประสบการณ�ทํางาน
- หัวหนาฝายทันตกรรมโรงพยาบาลนาหมื่น ป 2544 - ปจจุบัน

 - รักษาการหัวหนาฝายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลนาหมื่น ป 2553 - 2562  
 - คณะกรรมการชมรมทันตสาธารณสุขภูธร
 - คณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระ 8
 - คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ทันตแพทยสภา วาระ 8 

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว

 - CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
 - Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
 - Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม 
 - ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย

หมายเลข 18 ทันตแพทย�หญิงพนมพร วานิชชานนท�

อายุ 60 ป�

ที่ทํางาน
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2528

 - Master of Sciences (Restorative Dentistry-Occlusion) มหาวิทยาลัยมิชิแกน พ.ศ. 2534
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
 - อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2549

ประสบการณ�ทํางาน
 - หัวหนาภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาระที่ 1-2 (พ.ศ. 2550 - 2558 และ วาระที่ 3
  (พ.ศ. 2562 - กันยายน 2564) (เกษียณอายุ)
 - ประธานอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา (พ.ศ. 2560 - 2562)
 - อนุกรรมการจรรยาบรรณ ทันตแพทยสภา วาระ 8 และ 9 อนุกรรมการสอบสวน ทันตแพทยสภา วาระ 7
 - กรรมการทันตแพทยสภา จากการเลือกตั้ง วาระ 7 (พ.ศ. 2556 - 2558)
 - รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2544 - 2546 และ พ.ศ. 2547 - 2548)

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว

 - CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
 - Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
 - Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม 
 - ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย 

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 19 ทันตแพทย�หญิงศิวนาถ โปษยาอนุวัตร�

อายุ 28 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2562 

ประสบการณ�ทํางาน
- นายกสมาพันธนิสิตนักศึกษาทันตแพทยแหงประเทศไทย

 - ประธานการจัดงาน Asia Pacifi c Dental Students Leadership Summit
 - หัวหนาทีม HR – Line OA “ทันตแพทยไทยสูภัยโควิด”
 - หัวหนาทีม HR – D-Volunteer

นโยบาย
- ผลักดันการพัฒนาระบบการศึกษาตอเนื่อง “มีคุณภาพ เขาถึงงาย ยกระดับวิชาชีพ CE So Easy

 - ผลักดันการพัฒนารับฐานขอมูลออนไลนและเตรียมพรอมเขาสูยุคดิจิตอล TDC Connect
 - ผลักดันการจัดตั้ง Crisis Prompt Response Team เพื่อรับมือกับวิกฤติตางๆที่เขามากระทบวิชาชีพ
 - ผลักดันใหเกิดการทบทวน เทาเทียม และทันสมัย พ.ร.บ.วิชาชีพ
 - Modular course สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ

หมายเลข 20 ทันตแพทย�หญิงแพร จ�ตตินันทน�

อายุ 56 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลบางใหญ นนทบุรี

ว�ฒิการศึกษา
-  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533

 - Master of Science in Health Policy and Management, Harvard School of Public Health 
  พ.ศ. 2541

ประสบการณ�ทํางาน
 - รองผูอํานวยการโรงพยาบาลบางใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
 - ที่ปรึกษาชมรมทันตสาธารณสุขภูธร และชมรมทันตแพทยโรงพยาบาลชุมชน
 - กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ ทันตแพทยสภา วาระ 5 และวาระ 8
 - กรรมการกลางทันตแพทยสมาคม 2559 - 2562

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว

 - CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
 - Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
 - Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม 
 - ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย 

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 21 ทันตแพทย�ชูชัย อนันต�มานะ

อายุ 51 ป�

ที่ทํางาน
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2536

 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539
 - Doctor of Philosophy, University of Florida พ.ศ. 2551 
 - อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2557

ประสบการณ�ทํางาน
- อาจารย ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2536 - 2538

 - รองศาสตราจารย ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (ปจจุบัน)
 - รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน
 - ประธานสภาอาจารย คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555 - 2559
 - รักษาการหัวหนาสํานักงานความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2555 - 2559

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว

 - CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
 - Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
 - Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม 
 - ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย

หมายเลข 22 ทันตแพทย�หญิงธรกนก พฤกษมาศ

อายุ 43 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546

 - ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป  โรงพยาบาลสุโขทัย (หลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน) พ.ศ. 2554

ประสบการณ�ทํางาน
 - กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 8 (พ.ศ. 2559 - 2562), อนุกรรมการประชาสัมพันธทันตแพทยสภา, อนุกรรมการสอบสวน
 - กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 3 วาระที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 และวาระที่ 2 พ.ศ. 2564 - 2568
 - อาจารยผูเยี่ยมประเมินงาน DHS-PCA เขต 1 (อาจารยแหลงฝกงานดานระบบสุขภาพปฐมภูมิ) วิทยากรบรรยายพิเศษ
 - อาจารยพิเศษของคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
  วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร
 - หัวหนาฝายกลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลชาติตระการ พิษณุโลก (พ.ศ. 2547 - 2559), วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องสุขภาพชองปาก

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว

 - CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
 - Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
 - Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม 
 - ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 23 ทันตแพทย�สมยศ นะลําเลียง

อายุ 58 ป�

ที่ทํางาน
มูลนิธิ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530

 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาศัลยศาสตรชองปาก 
  และหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล พ.ศ. 2532 

ประสบการณ�ทํางาน
- รองประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2556 – ปจจุบัน)

 - ที่ปรึกษา สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (จังหวัดเชียงราย) (2559 - ปจจุบัน)
 - นายกสมาคมนิสิตเกา ทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (วาระ 2558 - 2560)
 - ประธานหอการคา จังหวัดนครสวรรค 2 วาระ (วาระ 2559 - 2561, วาระ 2561 - 2563)
 - นายกสมาคมนักเรียนเกา เตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ (วาระ 2563 - 2564)

นโยบาย
- DC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว

 - CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
 - Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
 - Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม 
 - ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย 

หมายเลข 24 ทันตแพทย�ธงชัย วชิรโรจน� ไพศาล

อายุ 54 ป�

ที่ทํางาน
คลินิกทันตแพทยธงชัย 2

ว�ฒิการศึกษา
-  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533

 - ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทยคลิินิก สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก พ.ศ. 2537
 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545
 - Ph.D. in Dental Science, Tokyo Medical and Dental University, Japan พ.ศ. 2548
 - อนุมัติบัตร สาขาทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2548 

ประสบการณ�ทํางาน
 - หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสามงาม จ.พิจิตร
 - ทันตแพทยประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
 - อาจารยประจําภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 - กรรมการทันตแพทยสภาวาระ 5 และ วาระ 8 
 - เลขาธิการมูลนิธิเครือขายพัฒนาศักยภาพผูนําการสรางสุขภาวะ  

นโยบาย
- TDC connect: เชื่อมโยงกันดวยขอมูลดิจิทัลทุกชนิดสําหรับวิชาชีพทันตกรรม ไวใน app เดียว

 - CE so Easy: ระบบการศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพและเขาถึงงาย
 - Modular courses: สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรหลังปริญญาสั้นๆ เรียนสะสมแลวไดวุฒิ
 - Crisis Prompt Response (CPR): เปนที่พึ่ง เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน ทั้งดานวิชาการและดานสังคม 
 - ททท: ทบทวนกฎหมายและขอบังคับวิชาชีพ ใหเกิดความเทาเทียมและทันสมัย

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 25 ทันตแพทย�ประโยชน�  เพ็ญสุต

อายุ 60 ป�

ที่ทํางาน
เกษียณอายุ

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528

 - Master of Public Health, University of Alabama at Birmingham, USA.  พ.ศ. 2531
 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2532
 - Master of Science (Economics), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. พ.ศ. 2536

ประสบการณ�ทํางาน
- เปนผูบริหาร: รองอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาและรองอธิบดีกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

 - เปนนักเจรจาการคาและนักการตลาด: อัครราชทูต (พาณิชย) กรุงวอชิงตัน ดีซี  กงสุล (พาณิชย) นครโตรอนโต
 - เปนนักเศรษฐศาสตร-ธุรกิจ: ผอ.สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาและที่ปรึกษาเอกชน เชน บริษัท อีซูซุ (ประเทศไทย) จํากัด 
 - เปนอาจารย: คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยากรฝกพูด
 - เปนนักกิจกรรม: นายกสโมสรนิสิตทันตแพทยจุฬาฯ อาสาสมัคร พอ.สว. ที่ปรึกษาสมาคมศิษยเกาเซนตคาเบรียล

นโยบาย
- สรางทันตแพทยสภาใหเปนองคกรที่อํานวยความสะดวก (facilitator) ใหทันตแพทย  ไมใชผูกํากับควบคุมดูแล (regulator)

 - คนหาและรักษาผลประโยชนที่ควรจะไดของทันตแพทยอยางตอเนื่อง
 - คุมครองสิทธิและสรางกลไกการปองกันการคุกคามจากภัยการฟองรองทางการแพทย (defensive medicine) ที่ไมเปนธรรม
 - สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ เพ่ือใหการทํางานของสภาราบร่ืน มีประสิทธิภาพและตอบสนองตอสิทธิประโยชนของสมาชิกไดทันทวงที                                        
 - สรางทันตแพทยสภาใหเปนองคกรที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิกและสาธารณชนทั่วไป

หมายเลข 26 ทันตแพทย�หญิงรัชนี อัมพรอร�ามเวทย�

อายุ 46 ป�

ที่ทํางาน
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540

 - Ph.D., Tokyo Medical and Dental University พ.ศ. 2546
 - JSPS Post-doctoral fellow พ.ศ. 2548

ประสบการณ�ทํางาน
 - หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2564-ปจจุบัน)
 - ประธานคณะกรรมการควบคุมการติดเช้ือและปองกันการแพรกระจายเช้ือ คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2558 - 2564)
 - ประธานจัดซื้อจัดจาง คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2555-ปจจุบัน) 
 - กรรมการบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2551-ปจจุบัน) 
 - ประธานคณะอนุกรรมการกําหนดเกณฑ เรื่องความปลอดภัยทางดานทันตกรรม (Dental safety goals) ในหลักสูตร

นโยบาย
- รวมพัฒนาวิชาชีพทันตกรรมใหเปนวิชาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี สามารถทํางานประสานเปนสวนหนึ่งขององคกรสุขภาพได

 - สนับสนุนใหเกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ทั้งตอตัวทันตบุคลากรและผูที่มารับบริการ 
 - มีสวนรวมในการกํากับดูแลคุณภาพการศึกษาทันตแพทยศาสตร ใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับสากล 

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 27 ทันตแพทย�ว�นัย   กิตติดําเกิง

อายุ 59 ป�

ที่ทํางาน
คลินิกทันตกรรม  มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530

 - วุฒิบัตรหลักสูตรทันตแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล พ.ศ. 2532   
 - Clinical Fellowship in Oral and Maxillofacial Surgery The University of Texas Southwestern Medical Center at 
  Dallas, Texas, USA. พ.ศ. 2538
 - Diplomate, The American Board of Oral and Maxillofacial Surgery พ.ศ. 2541
 - อนุมัติบัตร สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา  

ประสบการณ�ทํางาน
- อาจารยประจํา ภาควิชาศัลยศาสตรชองปากฯ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2532 - 2560

 - ผูอํานวยการหลักสูตรฝกอบรมทันตแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 - รองคณบดีฝายโรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 - รองคณบดีฝายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 - ผูบริหารโครงการรากเทียมผูสูงอายุ ศูนยความเปนเลิศชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2560 - 2564

นโยบาย
- ธํารงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของทันตแพทยสภาตอสังคม สงเสริม สนับสนุน 

  การสรางความสามัคคีในหมูคณะ
 - สงเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนาวิชาชีพดานการศึกษา วิชาการ และดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพใหกาวหนา
  และทันยุคสมัยในระดับสากล
 - สงเสริม สนับสนุน และผลักดันใหมีชองทางการสื่อสารระหวางสมาชิกกับทันตแพทยสภา เพื่อติดตามขอมูลขาวสารที่สําคัญที่เกี่ยวของ
  กับขอกฎหมายแหงวิชาชีพ
 - เปนกระบอกเสียง รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากเพื่อนสมาชิก เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการทันตแพทยสภา

หมายเลข 28 ทันตแพทย�ยุวบูรณ�  จันทร�แจ�มจรูญ

อายุ 64 ป�

ที่ทํางาน
ทันตแพทยสภา

ว�ฒิการศึกษา
-  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523 

ประสบการณ�ทํางาน
 - อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 - อดีตผูอํานวยการกลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
 - อดีตหัวหนากลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
 - เลขาธิการทันตแพทยสภา

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลนหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 29 ทันตแพทย�นิติพันธ�  จ�ระแพทย�

อายุ 72 ป�

ที่ทํางาน
คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ว�ฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2516

 - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2518
 - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2522

ประสบการณ�ทํางาน
- กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562 - 2565)

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลนหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย

หมายเลข 30 ทันตแพทย�หญิงวนิดา นิมมานนท�

อายุ 66 ป�

ที่ทํางาน
คลินิกทันตกรรมเอกชน

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2523

 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พ.ศ. 2534
 - อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2543

ประสบการณ�ทํางาน
 - อาจารยประจําภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2536 - 2562
 - หัวหนาภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554 - 2562
 - อนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมทั่วไป พ.ศ. 2545 - ปจจุบัน
 - คณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย วาระที่ 7 ชุดปจจุบัน (พ.ศ. 2562 - 2565)
 - คณะกรรมการบริหารสมาคมทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง (ประเทศไทย) ชุดปจจุบัน (พ.ศ. 2564)

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลนหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย 

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 31 ทันตแพทย�บุญนิตย� ทว�บูรณ�

อายุ 66 ป�

ที่ทํางาน
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523

 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2529
 - Doctor of Philosophy (Dental Science), Niigata University, Japan พ.ศ. 2522  

ประสบการณ�ทํางาน
- อาจารยประจําภาควิชาจุลชีววิทยาชองปาก  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2523 - 2563

 - รองคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2563 - ปจจุบัน

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลนหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย 

หมายเลข 32 ทันตแพทย�อินทรพล  หอว�จ�ตร

อายุ 66 ป�

ที่ทํางาน
คลินิกทันตแพทย “อิน – อร”

ว�ฒิการศึกษา
-  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2523

 - ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย (สาขาทันตกรรมประดิษฐ ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2527 

ประสบการณ�ทํางาน
 - คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549 – 2554
 - กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562 - 2565)

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลนหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย 

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 33 ทันตแพทย�หญิงศิร�วรรณ ส�งวัฒนา

อายุ 64 ป�

ที่ทํางาน
ขาราชการบํานาญ  คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว�ฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523

 - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตรชองปาก พ.ศ. 2534
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาธิชีววิทยา) พ.ศ. 2546

ประสบการณ�ทํางาน
- หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตรและเวชศาสตรชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2542 - 2550   

 - รองคณบดีฝายบริการชุมชนและสังคม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550 - 2552 
 - กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทหนวยงาน พ.ศ. 2554 - 2556
 - คณะกรรมการดําเนินการหนวยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543 - 2552      
 - คณะอนุกรรมการอํานวยการการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 5 และวาระที่ 6  

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลน หลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย 

หมายเลข 34 ทันตแพทย�โกว�ท พ�ลสิน

อายุ 56 ป�

ที่ทํางาน
คลินิกทันตกรรมสไมลไลน

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ. 2533

 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2539
 - อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2545

ประสบการณ�ทํางาน
 - กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562 - 2565)
 - กรรมการผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2562 - 2565)
 - อาจารยประจําและอาจารยชวยสอน ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (พ.ศ. 2535 - 2559)
 - ทันตแพทยจัดฟน คลินิกเอกชน (พ.ศ. 2540 - 2564) 

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลนหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย 

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 35 ทันตแพทย�ประดิษฐ�  เจษฎาไกรสร 

อายุ 59 ป�

ที่ทํางาน
ฟนดี  คลินิกทันตกรรม

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2529  

ประสบการณ�ทํางาน
- ฟนดี  คลินิกทันตกรรม

 - เลขาธิการ สมาคมศิษยเกาทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
 - กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562 - 2565)

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลนหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย

หมายเลข 36 ทันตแพทย�ณัฏฐ� ศร�วชิรวัฒน�

อายุ 59 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลนครปฐม

ว�ฒิการศึกษา
-  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530

 - วุฒิบัตรหลักสูตรทันตแพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532
 - อนุมัติบัตร สาขาศัลยศาสตรชองปากและแมกซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2541

ประสบการณ�ทํางาน
 - กรรมการพิจารณาประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งขาราชการดํารงตําแหนงทันตแพทย ระดับชํานาญการพิเศษลงมา 
  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพที่ 5 (พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน)
 - อาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติ นักศึกษาทันตแพทย วิชาคลินิกศัลยศาสตรชองปากฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  
  (พ.ศ. 2549 - 2556)
 - อาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติ นักศึกษาทันตแพทย วิชาคลินิกศัลยศาสตรชองปากฯ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 - กรรมการชมรมทันตแพทย รพศ. รพท. กระทรวงสาธารณสุข
 - คณะทํางานการคัดกรองรอยโรคกอนมะเร็งและมะเร็งชองปาก จังหวัดนครปฐม

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลนหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 37 ทันตแพทย�จ�ระวัฒน� บุตรโคตร

อายุ 51 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลภูเวียง

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2537

ประสบการณ�ทํางาน
- กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562 - 2565)

 - หัวหนากลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลภูเวียง (พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน)

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลน หลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทานทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย

หมายเลข 38 ทันตแพทย�รว�เทียนธรรม เทียนส�องใจ

อายุ 28 ป�

ที่ทํางาน
คลินิกทันตกรรมเดอะทรี

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2559

ประสบการณ�ทํางาน
 - ทันตแพทยเอกชน (พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน)

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลน หลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทานทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 39 ทันตแพทย�หญิงสุปราณี เอี่ยมรักษา

อายุ 56 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลอุดรธานี

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2531

 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต การแพทยคลินิก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนท มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534

ประสบการณ�ทํางาน
- กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562 - 2565)

 - คณะอนุกรรมการประสานงาน ชวยเหลือ คุมครองผูปวยทางทันตกรรม
 - คณะอนุกรรมการ โครงการ Zero waste by dentist
 - ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาโปรแกรมประยุกตของทันตแพทยสภา วาระ 9
 - คณะอนุกรรมการศึกษาปญหา และอุปสรรคการศึกษาตอเนื่อง และการตออายุใบอนุญาตของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม   

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลนหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย 

หมายเลข 40 ทันตแพทย�ธีรพันธ� สอสกุล

อายุ 52 ป�

ที่ทํางาน
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ว�ฒิการศึกษา
-  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2536

 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2551
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทางการแพทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2555 

ประสบการณ�ทํางาน
 - หัวหนาฝายทันตกรรม โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (พ.ศ. 2536 - 2538)
 - ทันตแพทยประจําโรงพยาบาลอํานาจเจริญ จ.อํานาจเจริญ (พ.ศ. 2538 - 2541)
 - ทันตแพทยประจําโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา (พ.ศ. 2549 - 2550)
 - ทันตแพทยประจําโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ. 2551 - 2552)
 - อาจารยประจําภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน)

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลนหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ

- โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษา เนนคุณคา จริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 41 ทันตแพทย�ชญป�ฒณ� ซิมสุชิน

อายุ 46 ป�

ที่ทํางาน
คลินิกทันตกรรมเหงือกและฟน

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ. 2543

 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (ทันตแพทยศาสตร) พ.ศ. 2554

ประสบการณ�ทํางาน
- รับราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 - 2546

 - วิทยากรประจํารายการใหความรูทางทันตกรรมแกประชาชนที่คลื่น  93.7 สถานีวิทยุเชียงใหมเรดิโอ
 - บรรณาธิการวารสาร ขาวสารทันตแพทยสภา
 - นักวิชาการอิสระ เขียนบทความและความรูทางทันตกรรม

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลน หลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย 

หมายเลข 42 ทันตแพทย�หญิงอรวรรณ กุลเกลี้ยง

อายุ 54 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2534

 - หลักสูตรทันตกรรมรากเทียม Certifi ed Oral Implantology from Vejthani Hospital under 
  the auspices of Faculty of Dentistry, University of Frankfurt, Germany in 2008.

ประสบการณ�ทํางาน
 - อาจารยคณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2534 - 2535
 - ทันตแพทยประจําโรงพยาบาลชุมชน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  พ.ศ. 2535 - 2540
 - ทันตแพทยประจําโรงพยาบาลศูนยอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2540 - 2546
 - ทันตแพทยประจําโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 - 2548
 - ผูอํานวยการศูนยทันตกรรม เพื่อความงามและรากฟนเทียม โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลนหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย 

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 43 ทันตแพทย�ธารา ศิร� ไกร 

อายุ 51 ป�

ที่ทํางาน
ศูนยทันตกรรมทันตกิจ

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2538

 - Certifi cate in Implant Dentistry, New York University พ.ศ. 2541

ประสบการณ�ทํางาน
- อดีตเลขาธิการ ชมรมทันตกรรมรากเทียมแหงประเทศไทย และสมาคมทันตกรรมรากเทียมแหงประเทศไทย

 - กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9
 - เหรัญญิกทันตแพทยสภา วาระที่ 9   

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลนหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย  

หมายเลข 44 ทันตแพทย�อ�ดม อนุรักษ�วงศ�ศร� 

อายุ 55 ป�

ที่ทํางาน
ทันตกรรมเคอิชิคาอิ เดนตัล แคร

ว�ฒิการศึกษา
-  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532 

ประสบการณ�ทํางาน
 - โรงพยาบาลจังหวัดระนอง ใชทุน 2 ป
 - คลินิกสวนตัว
 - ผูบริหารแล็ปทันตกรรม บ.เคอิชิคาอิ เดนตัล เซอรวิส แอนด แล็ป จํากัด

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลนหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 45 ทันตแพทย�สืบศักดิ์ เจร�ญเกษมว�ทย� 

อายุ 54 ป�

ที่ทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2536

 - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
  สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2549

ประสบการณ�ทํางาน
- กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562 - 2565)

 - กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับกระทรวง สาขาสุขภาพชองปาก
 - รองประธานในคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2 สาขาสุขภาพชองปาก
 - รองนายแพทยสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลนหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย

หมายเลข 46 ทันตแพทย�สันติภาพ  มีสวัสดิ์

อายุ 49 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลอาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2539

 - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554

ประสบการณ�ทํางาน
 - กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562 - 2565)
 - กรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
 - กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานพยาบาล
 - กรรมการในคณะกรรมการบริหารศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.)
 - ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณากําหนดเกณฑมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการทางทันตกรรม ทันตแพทยสภา

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลนหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย 

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 47 ทันตแพทย�จักรชัย  สมพลพงษ�

อายุ 59 ป�

ที่ทํางาน
คลินิกทันตกรรมภัทราเดลทัลโฮม

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530

 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ   มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534

ประสบการณ�ทํางาน
- อาจารยพิเศษ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2534 - 2544

 - คลินิกพิเศษ ทันตกรรมโรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540 - 2544
 - คลินิกทันตกรรม ภัทราเดนทัลโฮม ตั้งแต พ.ศ. 2542 - ปจจุบัน 
 - กรรมการผูจัดการ บจก. กูดเฮลท (ประเทศไทย)  พ.ศ. 2544 - ปจจุบัน 
 - อนุกรรมการจรรยาบรรณ ทันตแพทยสภา วาระ 9  พ.ศ. 2563 - ปจจุบัน   

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลนหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย 

หมายเลข 48 ทันตแพทย�นิพนธ� ชัยศร�สุขอําพร

อายุ 63 ป�

ที่ทํางาน
คลินิกทันตแพทยนิพนธ จังหวัดลําปาง

ว�ฒิการศึกษา
-  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2525

 - อนุมัติบัตร สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2541
 - อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2546 

ประสบการณ�ทํางาน
 - กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 พ.ศ. 2562 - 2565
 - คณะอนุกรรมการสอบสวน คณะที่ 4 พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน
 - คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ สาขาทันตกรรมทั่วไป พ.ศ. 2550 - 2562
 - คณะอนุกรรมการประเมินผลงานวิชาการทันตแพทยระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ พ.ศ. 2552 - 2560
 - ทันตแพทยศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รพศ.ลําปาง พ.ศ. 2529 - 2561

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลนหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย 

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 49 ทันตแพทย�วัฒนา  บุญอ�อน

อายุ 51 ป�

ที่ทํางาน
คลินิกทันตกรรมวัฒนา

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2537

 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตรชองปากฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ. 2541

ประสบการณ�ทํางาน
- กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562 - 2565)

 - เลขานุการ คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ชุดที่ 3
 - เลขานุการ คณะอนุกรรมการ ประสานงานชวยเหลือคุมครองผูปวยทางทันตกรรม
 - เลขานุการ คณะอนุกรรมการ โครงการ Zero waste by dentist
 - กรรมการคณะอนุกรรมการศึกษาปญหาและอุปสรรคการศึกษาตอเนื่องและการตอใบอนุญาตของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลนหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย

หมายเลข 50 ทันตแพทย�สัณห�ชัย จ�รชาญชัย

อายุ 55 ป�

ที่ทํางาน
คลินิกทันตกรรมเดอะเดนทิส

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533

 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. 2537

ประสบการณ�ทํางาน
 - ประชาสัมพันธ ทันตแพทยสภา วาระ 9
 - กรรมการผูจัดการ บริษัท อินเฮาส เดนทัล อารต จํากัด

นโยบาย
- อิสระในการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ทํางานไดอยางกวางขวางถูกตองตามกฎหมาย

 - เขาถึงวิชาการที่ทันสมัยไดทุกที่ทุกเวลาดวยระบบออนไลนหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากภาคเอกชน
 - เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทันตแพทยทุกทาน ทุกเสียงมีความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ
 - โรงเรียนหมอฟนแหงความสุข สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเนนคุณคาจริยธรรมและความสุขในการเรียนการสอน
 - สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเทาเทียม ตัดสินคดีจรรยาบรรณดวยความรวดเร็วเปนธรรมกับทุกฝาย

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 51 ทันตแพทย�มาโนช  เกว�ยนสูงเนิน

อายุ 49 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2548

 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาเวชศาสตรชองปาก 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
 - วุฒิบัตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

ประสบการณ�ทํางาน
- หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลปาติ้ว จังหวัดยโสธร และโรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา

 - ทันตแพทยชํานาญการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 - คณะกรรมการตรวจประเมินหนวยบริการระดับเขต สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 9 นครราชสีมา
 - อาจารยผูรวมสอนคลินิกนักศึกษาทันตแพทย วิชาตรวจพิเคราะหรอยโรคในชองปากและรังสีวิทยา 
 - สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นโยบาย
- จัดการงานที่ไมกอประโยชน สรางสรรคงานที่เปนประโยชนตอวิชาชีพ

 - ทุกความคิดเห็นมีคา แมเพียงเสียงเดียว เพื่อนํามาพัฒนาวิชาชีพ 
 - องคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีความทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง 
 - สภาวิชาชีพทันตกรรม จะไมตามหลังสภาวิชาชีพอื่น 

หมายเลข 52 ทันตแพทย�หญิงป�ยะดา  ประเสร�ฐสม

อายุ 60 ป�

ที่ทํางาน
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ว�ฒิการศึกษา
-  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528

 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาดทางการแพทย) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2536
 - อนุมัติบัตร สาขาทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2541
 - ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตร 1 (นบส.1) รุนที่ 90 พ.ศ. 2562 

ประสบการณ�ทํางาน
 - ผูอํานวยการสํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย (2559 - 2563) ทันตแพทยทรงคุณวุฒิ (2564)
 - ผูแทนกระทรวงสาธารณสุขในทันตแพทยสภา วาระที่ 8 (2559 - 2562) และ วาระที่ 9 (2562 - 2565)
 - คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน
 - ผูจัดการเครือขาย เด็กไทยไมกินหวาน (สสส.) พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน
 - ผูเชี่ยวชาญดานทันตกรรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 53 ทันตแพทย�หญิงศิร�รัตน� รัศมีโสรัจ

อายุ 58 ป�

ที่ทํางาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2531

 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พ.ศ. 2536
 - อนุมัติบัตร สาขาทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2557

ประสบการณ�ทํางาน
- ทันตแพทยเชี่ยวชาญ และรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

 - คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2564
 - คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาดานทันตสาธารณสุขไทย ในคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา พ.ศ. 2564
 - ประธานอนุกรรมการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพชองปาก พ.ศ. 2563 - ปจจุบัน
 - ประธานชมรมทันตแพทยสํานักงานสาธารณสุขแหงประเทศไทย พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

หมายเลข 54 ทันตแพทย�พรศักดิ์ ตันตาปกุล

อายุ 49 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอรเนชั่นแนล

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2538

 - ปริญญาโทจัดฟน มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2543

ประสบการณ�ทํางาน
 - หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2538 – 2540
 - ทันตแพทยประจําบานสาขาจัดฟน NHS, England 
 - ทันตแพทยประจําโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอรเนชั่นแนล
 - ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เดนทัล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 - ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อันดาบีช รีสอรท 

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 55 ทันตแพทย�หญิงจร�ยา โล�ห�สวัสดิ์กุล

อายุ 52 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538

 - วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2543
 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2557
 - หลักสูตรอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการดานเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. 2559
 - นักบริหารระดับสูงดานสาธารณสุข (Mini Master of Management in Health) พ.ศ. 2560

ประสบการณ�ทํางาน
- หัวหนากลุมงานทันตกรรม พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน / ทันตแพทยเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2564 

 - คณะกรรมการชมรมทันตแพทยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 - ปจจุบัน
 - คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาสุขภาพชองปาก เขต 5 พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน
 - คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาลบานโปง พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน
 - คณะอนุกรรมการพัฒนางานสุขภาพชองปากในระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2564 - ปจจุบัน   

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม” 

หมายเลข 56 ทันตแพทย�ธนัฏฐนนท�  อัศววัฒฑกี 

อายุ 39 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ว�ฒิการศึกษา
-  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2549

 - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เอกบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2556
 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2560
 - อนุมัติบัตร สาขาทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2561 

ประสบการณ�ทํางาน
 - ทันตแพทยชํานาญการ สสจ.นครศรีธรรมราช และ สสจ.สุราษฎรธานี  พ.ศ. 2554 - 2557
 - คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลพระพรหม อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน
 - คณะกรรมการชมรมทันตแพทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พ.ศ. 2554 - 2557
 - คณะกรรมการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางทันตสาธารณสุข และวิทยากรบรรยาย HDC พ.ศ. 2555 - 2560
 - คณะกรรมการชมรมทันตภูธร วิทยากรกระบวนการ KM  พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 57 ทันตแพทย�มุนี เหมือนชาติ

อายุ 57 ป�

ที่ทํางาน
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแกน

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532

ประสบการณ�ทํางาน
- พ.ศ. 2532 - 2539 หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแกน

 - พ.ศ. 2539 - ปจจุบัน หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแกน
 - พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

หมายเลข 58 ทันตแพทย�กษิดิ์เดช ศิร�เวชยันต�

อายุ 36 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2553

 - วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2558

ประสบการณ�ทํางาน
 - หัวหนากลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน
 - ประธานงานสารสนเทศโรงพยาบาล (MIS) พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน
 - ประธานงานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล (ENV) พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน
 - รองผูอํานวยการโรงพยาบาลกระสัง พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 59 ทันตแพทย�หญิงกุศล ตันติวงส�

อายุ 42 ป�

ที่ทํางาน
คณะทันตแพทยศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2545

 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟน China Medical University, Taiwan พ.ศ. 2562

ประสบการณ�ทํางาน
- พ.ศ. 2545 - 2547 ทันตแพทย โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดลพบุรี 

 - พ.ศ. 2547 - 2548 ทันตแพทย โรงพยาบาลเอกชน, คลินิกเอกชน, บริษัทเอกชน 
 - พ.ศ. 2550 - 2557 อาจารย คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 - พ.ศ. 2557 - 2560 อาจารย คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 - พ.ศ. 2563 - ปจจุบัน รักษาการรองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

หมายเลข 60 ทันตแพทย�หญิงณัฏฐ�ศรัย ชัยจ�นดารัตน�

อายุ 48 ป�

ที่ทํางาน
คลินิกทันตกรรมโมเดิรนสไมล จังหวัดชลบุรี

ว�ฒิการศึกษา
-  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2538

 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) พ.ศ. 2551
 - ประกาศนียบัตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกลา 
  พ.ศ. 2551
 - ประกาศนียบัตรการอบรมพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ พ.ศ. 2560

ประสบการณ�ทํางาน
 - ทันตแพทยทั่วไป โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา พ.ศ. 2539-2542
 - ประธานกรรมการ ศูนยทันตกรรมโมเดิรนสไมล สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2545 - ปจจุบัน
 - ประธานกรรมการ ศูนยทันตกรรมโมเดิรนสไมล สาขาพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน
 - รองประธานหอการคาจังหวัดชลบุรี ฝายการทองเที่ยว พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน
 - ผูพิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 61 ทันตแพทย�หญิงสุวรรณา  สมถว�ล

อายุ 49 ป�

ที่ทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2539

 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตรการแพทย(ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ. 2542
 - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2559
 - อนุมัติบัตร  สาขาทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2561

ประสบการณ�ทํางาน
- พ.ศ. 2539 - 2543 หัวหนาภาควิชาทันตาภิบาล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

 - พ.ศ. 2544 - ปจจุบัน  หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
 - พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน  คณะกรรมการพิจารณางบ PPA สปสช. เขต 4
 - พ.ศ. 2563 - ปจจุบัน  รองประธานคณะกรรมการ Service Plan สาขาสุขภาพชองปาก เขตสุขภาพที่ 4
 - พ.ศ. 2563 - ปจจุบัน  รองประธานคณะทํางานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับประเทศ

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

หมายเลข 62 ทันตแพทย�เผด็จ  พ�ลว�ทยกิจ

อายุ 55 ป�

ที่ทํางาน
คลินิกเดนทัลสไมล จังหวัดสระบุรี

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ.ศ. 2531

 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พ.ศ. 2547

ประสบการณ�ทํางาน
 - หัวหนากลุมงานทันตกรรม  โรงพยาบาลศูนยสระบุรี
 - อาจารยพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 - อาจารยพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 - อาจารยพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 63 ทันตแพทย�หญิงรัชนี จ�ตสันติวรรักษ� 

อายุ 57 ป�

ที่ทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2531

ประสบการณ�ทํางาน
- พ.ศ. 2544 - ปจจุบัน หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข และหัวหนาคลินิกบริการทันตกรรม สํานักงานสาธารณสุข

 - พ.ศ. 2558 - 2561 ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
 - พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
 - พ.ศ. 2554 - ประธาน service plan สาขาสุขภาพชองปากจังหวัดพิษณุโลก
 - พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการวิจัยในมนุษย สสจ. พิษณุโลก  

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

หมายเลข 64 ทันตแพทย�หญิงสินิทธ� โกศลานันท�

อายุ 49 ป�

ที่ทํางาน
กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี

ว�ฒิการศึกษา
-  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2540

 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2544
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ปริทันตวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

ประสบการณ�ทํางาน
 - ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระปกเกลา จ. จันทบุรี  พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน
 - คณะกรรมการ ประชาสัมพันธ และรองประธาน กลุมการประชุมวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง ชมรมทันตแพทยโรงพยาบาลศูนย/
  โรงพยาบาลทั่วไป พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน
 - คณะกรรมการสมาพันธทันตแพทยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน
 - คณะกรรมการและเลขาธิการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพชองปาก เขตสุขภาพที่ 6 พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน
 - คณะทํางานปรับปรุงระเบียบการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหนวยบริการ
  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 65 ทันตแพทย�หญิงจร�ญญา เชลลอง 

อายุ 42 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2547

 - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  พ.ศ. 2553

ประสบการณ�ทํางาน
- หัวหนากลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด พ.ศ. 2548 - 2560

 - หัวหนากลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน
 - คณะกรรมการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2550 และครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 ของกรมอนามัย
 - รางวัลทันตบุคลากรดีเดน สายงานทันตแพทยประจําป 2556 จาก คป.ทส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 - รางวัลศิษยเกาดีเดน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ป 2557

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

หมายเลข 66 ทันตแพทย�หญิงศิร�พร ส�งศิร�ประดับบุญ

อายุ 36 ป�

ที่ทํางาน
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

 - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ทันตชีววัสดุศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
 - อนุมัติบัตร สาขาวิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2557

ประสบการณ�การทํางาน
 - อาจารยประจํา คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 67 ทันตแพทย�ภวัคร�  ตั้งทางธรรม

อายุ 36 ป�

ที่ทํางาน
กิจจาคลินิกทันตกรรม, โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2552

 - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2552
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

ประสบการณ�ทํางาน
- ผูอํานวยการแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน

 - ผูอํานวยการคลินิกทันตกรรม กิจจาคลินิกทันตกรรม จ.เชียงใหม พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน
 - ทันตแพทย โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ ประเทศกัมพูชา พ.ศ. 2557 - 2561
 - ทันตแพทย โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย พ.ศ. 2556 - 2562
 - หัวหนาฝายทันตกรรม โรงพยาบาลเคียนซา จ.สุราษฎรธานี พ.ศ. 2552 - 2553   

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม” 

หมายเลข 68 ทันตแพทย�จอนสัน พ�มพ�สาร

อายุ 56 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ว�ฒิการศึกษา
-  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533

 - อนุมัติบัตร สาขาทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2548

ประสบการณ�ทํางาน
 - พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน ทันตแพทยเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลโชคชัย สสจ.นครราชสีมา 
 - พ.ศ. 2534 - ปจจุบัน คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
 - พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน ประธานชมรมทันตแพทยโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
 - พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 69 ทันตแพทย�หญิงกัญญนันทน� รมยะสินพงศ�

อายุ 28 ป�

ที่ทํางาน
คลินิกเอกชน

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560

ประสบการณ�ทํางาน
 - ทันตแพทยทั่วไป คลินิกทันตกรรม Say cheese      พ.ศ. 2561 - 2562
 - ทันตแพทยทั่วไป คลินิกทันตกรรม BMOC Ladprao พ.ศ. 2561 - 2563
 - ทันตแพทยทั่วไป คลินิกทันตกรรม Tooth corner    พ.ศ. 2564 - ปจจุบัน
 - ทันตแพทยทั่วไป โรงพยาบาลเสรีรักษ                 พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน

นโยบาย
-  “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

หมายเลข 70 ทันตแพทย�วัฒนะ ศร�วัฒนา

อายุ 54 ป�

ที่ทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2534

 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมทั่วไป) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538
 - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2547
 - อนุมัติบัตร สาขาทันตสาธารณสุข  ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2560

ประสบการณ�ทํางาน
 - รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน
 - ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช. พ.ศ. 2563 - ปจจุบัน
 - ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ ทันตแพทยสภา วาระที่ 9  พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน
 - กรรมการชมรมทันตแพทยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน
 - รองประธานคณะกรรมการประสานงานทันตสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คป.ทส.)  พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 71 ทันตแพทย�หญิงอรณัฐ กฤษณสุวรรณ 

อายุ 42 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลสินแพทย เสรีรักษ

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ. 2546

 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553

ประสบการณ�ทํางาน
 - พ.ศ. 2546 - 2549 ทันตแพทย โรงพยาบาลเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว
 - พ.ศ. 2549 - 2550 ทันตแพทยเอกชน โรงพยาบาลเกษมราษฎร สุขาภิบาล 3 กรุงเทพมหานคร
 - พ.ศ. 2553 - 2556 ทันตแพทยเอกชน โรงพยาบาลราชธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 - พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน ทันตแพทยเฉพาะทางเด็ก โรงพยาบาลสินแพทย เสรีรักษ กรุงเทพมหานคร

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

หมายเลข 72 ทพ.ดร. อมรพงษ� วชิรมน

อายุ 47 ป�

ที่ทํางาน
เวอรเทคคลินิก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540   

 - Doctor of Business Administration, Southern California University for Professional 
  Studies พ.ศ. 2545 
 - Fellowship of the Faculty of Dental Surgery (FDSRCS): The Royal College of Surgeons of England พ.ศ. 2545
 - อนุมัติบัตร สาขาศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2558
 - อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2560  

ประสบการณทํางาน
 - อาจารยพิเศษภาควิชา โสต นาสิก ลาริงซวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล                        .
 - Board บริหาร ของ American Academy of Dental Sleep Medicine ป ค.ศ. 2007                                        
 - Chairman ของ World Society of Lingual Orthodontics ป ค.ศ. 2017                                                      
 - คณะกรรมการบริหารสมาคมทันตกรรมรากเทียมแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2550 - 2559                                         .
 - ประธานกรรมการบริหาร Vertex Planet Group ป พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน      

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 73 ทันตแพทย�ณัฐพงค� กันทะวงค�

อายุ 39 ป�

ที่ทํางาน
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2549

 - Graduated Certifi cate of Gerontology, California State University of Northridge, USA.  
  พ.ศ. 2557
 - ทันตแพทยประจําบาน สาขาทันตกรรมจัดฟน The Hebrew University of Jerusalem, Israel  พ.ศ. 2560
 - Master of Science, The Hebrew University of Jerusalem, Israel  พ.ศ. 2561

ประสบการณ�ทํางาน
 - ผูอํานวยการสถาบันปณณทัต กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข - ปจจุบัน
 - ผูรับผิดชอบโครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย กรมอนามัย พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน
 - ผูรับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพชองปากกลุมเด็กปฐมวัย สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ. 2563 - ปจจุบัน
 - อาจารยประจําภาควิชาทันตกรรมปองกันและทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน พ.ศ. 2556 - 2561

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

หมายเลข 74 ทันตแพทย�สมฤทธิ์ จ�โรจน�วณิชชากร 

อายุ  53 ป�

ที่ทํางาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2534

 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   พ.ศ. 2537
 - การบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พ.ศ. 2558

ประสบการณ�ทํางาน
 - ประธานเครือขายทันตสาธารณสุขภาคใต     
 - ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ ทันตแพทยสภา วาระ 9 คณะที่ 3
 - รองประธานชมรมทันตแพทยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 - กรรมการทันตแพทยสภา วาระ 8 (พ.ศ. 2559 - 2564)
 - Commentator รายการ Let me in Thailand และเจาของรายการ เคล็ดลับกระชับฟน ชอง workpoint

นโยบาย
- “เสมอภาค” ...ทันตแพทยไทยรวมใจเปนหนึ่ง สามัคคี เทาเทียม เสมอภาค

 - “สะสาง” ...สะสาง “กฎระเบียบ” ใหเอื้อตอยุคการเปลี่ยนแปลง และ “CE” ที่ใชการบังคับพักใบอนุญาต
 - “สานตอ” ...สานตอกระบวนการ “ไกลเกลี่ย” “เยียวยา” “ใหความยุติธรรม” แกทั้งหมอและคนไข
 - “สงเสริม” ...สงเสริมการ “เรียนตอ” “เรียนรู” “พัฒนาคุณวุฒิ” “พัฒนาคุณภาพบริการ” ที่ยืดหยุนและเขาถึงงาย
 - “สราง”   สรางการ “มีสวนรวม” “กระจายอํานาจ” “สื่อสารที่ทรงพลัง” “ความสัมพันธฉันทพี่นอง” “สรางสรรคนวัตกรรม”

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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หมายเลข 75 ทันตแพทย�เดชา ธรรมธาดาว�วัฒน�

อายุ 63 ป�

ที่ทํางาน
โรงพยาบาลชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

ว�ฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2526

 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย) พ.ศ. 2524
 - นิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2531
 - เนติบัณฑิต สํานักอบรมและศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2540

ประสบการณ�ทํางาน
 - ฝายทันตกรรม รพท.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
 - หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข จ.ประจวบคีรีขันธ
 - หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข รพช. ชะอํา จ.เพชรบุรี
 - อาจารยพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
 - อาสาสมัคร หนวยแพทย พอสว.

นโยบาย
- สงเสริมการศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่องและพัฒนาวิชาชีพโดยไมตองตอใบประกอบทุก 5 ป

 - สงเสริมและดูแลใหทันตแพทยใชทุนปฏิบัติงานภายใตบรรยากาศวิชาการอยางมีความสุข
 - จัดตั้งหนวยใหคําปรึกษาทางกฏหมายแกทันตแพทยที่ถูกฟองจากการใหบริการทันตกรรม หรือไดรับความเดือดรอนจากการ
  ปฏิบัติราชการ  ดวยเหตุอันไมเปนธรรม
 - จัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยประนีประนอม เมื่อมีขอพิพาทจากการรักษาทางทันตกรรมใหเขาถึงไดงาย
 - ใหความรูทางดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อลดโอกาสเกิดขอพิพาทซึ่งจะนําไปสูการฟองรอง

ผ�ูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565-2568
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