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นายประวิตร เจนวรรธนะกุล 
อายุ 50 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.1126 
ประวัติการศึกษา 

วท.บ. (กายภาพบำบัด) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538 
M.S. (Sports Physiotherapy) University of South Australia พ.ศ. 2541 
Ph.D. (Health Sciences) University of South Australia พ.ศ. 2545 
 

ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 
ศาสตราจารย์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่ปรึกษาสภากายภาพบำบัด 

ประสบการณ์การทำงาน 
อดีตอุปนายกสภากายภาพบำบัด 
อดีตหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด และคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสหวิทยาการเพ่ือการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของบุคลากรฯ สำนักงานศาลยุติธรรม 

นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
“กายภาพบำบัด พลังของสาธารณสุขไทย” 
1. ขยายบทบาทวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม (อาทิ สังคมสูงวัย การท่องเที่ยว  
    เชิงสุขภาพ ฯลฯ)  
2. ยกระดับคุณภาพบริการเพ่ือรองรับการแพทย์ยุคดิจิตอล และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมช่องทางพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพที่เข้าถึงง่าย 
4. อำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการของสภากายภาพบำบัด 
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นางสาวเยาวพา  บุญเจริญ 
อายุ 39 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.3381 
ประวัติการศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2548 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พ.ศ. 2562 
 

ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จ.เชียงใหม่ 
 

ประสบการณ์การทำงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า  
รองประธานชมรมนักกายภาพบำบัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
ดำรงตำแหน่งรองประธานชมรมนักกายภาพบำบัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลักดันให้มี              
นักกายภาพบำบัดในระบบท้องถิ่นและมีความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากร โดยกำหนดให้นักกายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพหนึ่งในทีมสหวิชาชีพในการดูแลประชากร
ในระบบท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีการถ่ายโอน รพ.สต. มายัง อบจ. สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในกระทรวงอื่น ๆ 
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นางสาววราห์ภรณ ์ ฮงุหวล 
อายุ 44 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.2250 
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขากายภาพบำบัด) คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2544 
 

ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 
หัวหน้างานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน    
จังหวัดสกลนคร 
 

ประสบการณ์การทำงาน 
เป็นหัวหน้างานกายภาพบำบัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน 
เป็นประธานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เขต 8 ปี 2553 
ทำงานด้านคุณภาพมาตรฐาน เป็นเลขานุการทีมนำบริหารจัดการความเส่ียงของโรงพยาบาล 
เคยทำงานเป็นคณะอนุกรรมการมาตรฐานกายภาพบำบัด  
 

นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
รักกายภาพ ทราบปัญหา กล้าแก้ไข ใส่ใจทำเพ่ือส่วนรวม 
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นายชัยรัตน์  แซ่โค้ว 
อายุ 40 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.3082 
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2547 
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  พ.ศ. 2550 
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  พ.ศ. 2553 

 
ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 

เจ้าของกิจการ คลินิกบ้านกายภาพบำบัด ระยอง ; พริ้มเพลินคลินิกกายภาพบำบัด 
 

ประสบการณ์การทำงาน 
นักกายภาพบำบัดประจำทีมฟุตบอล 4 ปี 
นักกายภาพบำบัดประจำคลินิก 9 ปี ( ปัจจุบัน ) 
กรรมการสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2555-2557, วาระ พ.ศ. 2559-2562  
กรรมการสภากายภาพบำบัด วาระ พ.ศ. 2554-2557, วาระ พ.ศ. 2563-2566  

 
นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  

การรักษาทางกายภาพบำบัดไม่ใช่ระบบสายพานการผลิต แต่ต้องประกอบไปด้วยศิลปะและองค์
ความรู้ในการดูแลรักษาคนไข้  
ผลักดันงานกายภาพบำบัด ให้มีความหลากหลายขยายโอกาส เหมาะสมกับบริบทของสังคม
ปัจจุบัน 
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นายวัชรินทร ์ ทายะติ 
อายุ 46 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.1740 
ประวัติการศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 
 
ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 

นักกายภาพบำบัด ระดับชำนาญการ แผนกกายภาพบำบัด (คลินิกลดเวียนศีรษะ) โรงพยาบาลตรัง 
69 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 

 
ประสบการณ์การทำงาน 

รับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 22 ปี มีความเชี่ยวชาญด้าน Vestibular Rehabilitation 
และ Vojta therapy ทั้งในการพัฒนาระบบบริการรวมถึงวิจัยและพัฒนาในความเชี่ยวชาญดังกล่าว  
มีผลงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการตีพิมพ์และนำเสนอในการประชุมต่างๆ และได้รับ
รางวัลนักกายภาพบำบัดดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2565 จากสมาคมกายภาพบำบัดแห่ง              
ประเทศไทย 

 
นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  

สร้างความเท่าเทียมและโอกาสให้กับวิชาชีพกายภาพบำบัดในทุกระดับรวมถึงร่วมสนับสนุน 
ผลักดันพัฒนา ให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ เลื่อนระดับได้อย่างเหมาะสมและมีมาตรฐาน 
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นางสาวสุวรรณา  เอื้อจารุพร 
อายุ 60 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.267 
ประวัติการศึกษา 

วท.บ. (กายภาพบำบัด)  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2527 
นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  พ.ศ. 2530 
วท.ม. (สรีรวิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2533 

 
ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 

นักกายภาพบำบัด  คลินิกกายภาพบำบัดสีลม 
 

ประสบการณ์การทำงาน 
นักกายภาพบำบัดประจำ รพ.ศิริราช 18 ปี  คลินิกกายภาพบำบัด 20 ปี 
นักกายภาพบำบัดนอกเวลา รพ.บางไผ่ 15 ปี 
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 3 ปี 
การทำงานอาสาสมัคร ที่สภากายภาพบำบัด ;  เลขาธิการสภากายภาพบำบัด และอนุกรรมการ    
ฝ่ายกฎหมาย 

 
นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  

สร้างสรรค์ และสนับสนุน กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพกายภาพบำบัด 
เพ่ือรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
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นางสาวจีรวรรณ  ดนัยตั้งตระกูล 
อายุ 60 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.309 
ประวัติการศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)  มหาวิทยาลัย มหิดล  พ.ศ. 2528 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับนักบริหาร)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
พ.ศ. 2545 

 
ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 

นักกายภาพบำบัด ข้าราชการบำนาญ 
 

ประสบการณ์การทำงาน 
1. เป็นกรรมการสภากายภาพบำบัดจากการเลือกตั้งและจากตัวแทนสำนักงานปลัดกระทรวง 
   สาธารณสุข รวม 3 วาระ 
2. เป็นกรรมการสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยรวม 2 วาระ 
3. เป็นหัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น 2 วาระ 
4. เป็นอุปนายกสภากายภาพบำบัด คนที่ 1 วาระปัจจุบัน เป็นอนุกรรมการในสภากายภาพบำบัด  
   เช่น อนุกรรมการฝ่ายพัฒนามาตรฐาน  อนุกรรมการการศึกษา อนุกรรมการศูนย์การศึกษา     
   ต่อเนื่อง เป็นต้น 

 
นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  

สร้างช่องทางและสนับสนุนให้นักกายภาพบำบัดมีความมั่นคงในอาชีพทั้งในระบบราชการและ
อิสระ สนับสนุนความเป็นมืออาชีพในนักกายภาพบำบัด 
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นางพัชรณัญญ์  มหาชื่นใจ 
อายุ 44 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.2214 
ประวัติการศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2544 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบำบัด)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2562 
 

ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสีคิ้ว 
 

ประสบการณ์การทำงาน 
ปี 2544 - ปัจจุบัน  ปฏิบัติงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสีคิ้ว 
ปี 2554             ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกายภาพบำบัดจังหวัดนครราชสีมา 
ปี 2554 - 2559    ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกายภาพบำบัดเขต 9 
ปี 2559 - 2562    อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่     
                      เขต 9 
 

นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
ภาคภูมิใจเสมอที่ได้เป็นนักกายภาพบำบัด ทุกวันที่ทำงานวิชาชีพของเราได้สร้างประโยชน์ 
คุณค่า ผลลัพธ์ที่ดีต่อตนเองและผู้ป่วยอย่างมากมาย อย่าหยุดพัฒนาตนเองแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น
อย่างแนน่อน มาพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดที่เรารักด้วยกันนะคะ 
 

 



 
ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 

หมายเลข 
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นางสาวจตุพร  วงศ์สาธิตกุล 
อายุ 53 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.775 
ประวัติการศึกษา 

วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2535 
M.S. (Physical Therapy) Massachusetts General Hospital Institute of Health 
Professions  พ.ศ. 2540 
Ph.D. (Exercise Science)  University of Mississippi  พ.ศ. 2544 

 
ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 

ที่ปรึกษาและรักษาการหัวหน้าแผนกกายภาพบำบัดระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ  
โรงพยาบาลเจ้าพระยา 

 
ประสบการณ์การทำงาน 

1. เคยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงปี 2544-2559 
2. ร่วมก่อตั้ง pulmonary rehabilitation กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ 
   แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. อุปนายกสมาคมกายภาพบำบัด ฝ่ายวิชาการ 

 
นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  

พัฒนาวิชาการและวิชาชีพกายภาพบำบัดที่มุ่งเน้นความเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยมีบันไดวิชาชีพที่
ชัดเจน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการกายภาพบำบัดสู่ประชาชน 
 

 



 
ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 

หมายเลข 
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นายกิตติพันธุ ์ อรุณพลังสันต ิ
อายุ 42 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.2101 
ประวัติการศึกษา 

วท.บ. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548 
ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558 

ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบริการวิชาการแก่สังคม /หัวหน้าหลักสูตรกายภาพบำบัด 
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

ประสบการณ์การทำงาน 
เคยเป็นนักกายภาพบำบัดประจำ ที่ศูนย์โรคปวด สหแพทย์คลินิก ตั้งแต่ปี 2544-2546 
เคยเป็นนักกายภาพบำบัดบางเวลา ที่ รพ.หัวเฉียว ตั้งแต่ปี 2546-2548 
เคยเป็นคณะกรรมการสภากายภาพบำบัด ในวาระปี 2557-2560 
เคยเป็นเลขาธิการสภาสถาบันกายภาพบำบัด ในปี 2557-2562 

นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
1. ผลักดันการเพิ่มตำแหน่งและรายได้ของนักกายภาพบำบัดในชุมชนให้ทั่วถึงกับความต้องการของประเทศ 
2. ผลักดันให้มีการจัดตั้งสมาคมหรือชมรมผู้ประกอบการทางคลินิกกายภาพบำบัด เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ  
3. ผลักดันให้เกิดหลักสูตร DPT และหลักสูตรเฉพาะทางในวิชาชีพกายภาพบำบัดเพ่ือยกระดับ 
   วิชาชีพกายภาพบำบัด 
4. ผลักดันใหม้ีการเพิม่รูปแบบการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่มีความสะดวกมากขึ้นให้กับนกักายภาพบำบดั 

 
 

 



 
ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 

หมายเลข 
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นางสาวกานดา ชัยภิญโญ 
อายุ 54 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.525 
ประวัติการศึกษา 

วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2532 
วท.ม. (กายภาพบำบัด)  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2536 
PhD.  Monash University, Australia.  พ.ศ. 2546 
Senior Fellow (SFHE) Advance Higher Education Academy, UK  พ.ศ. 2563 

 

ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ประสบการณ์การทำงาน 
ด้านวิชาชีพกายภาพบำบัด: นายกสภากายภาพบำบัด กรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่ง
ประเทศไทย  คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช. 
ด้านการศึกษา: กรรมการสภามหาวิทยาลัย  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  
เพ่ือศึกษาความยั่งยืน  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
1.  พัฒนาวิชาการและวิชาชีพกายภาพบำบัดทีมุ่่งเน้นความเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยมีบนัไดวิชาชีพที่ชัดเจน และขยาย

รูปแบบการศึกษาเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการกายภาพบำบัด
สู่ประชาชน 

2.  จัดการสอบใบประกอบวิชาชีพและคลังข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงจัดการศึกษาต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกับ
เครือข่าย การศึกษาระดับนานาชาติแบบออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกพัฒนาตนเองได้สะดวกและมี
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

 



 
ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 

หมายเลข 
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นางชฎาภรณ์  เพิ่มเพ็ชร์ 
อายุ 53 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.747 
ประวัติการศึกษา 

วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2534 
 

ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 
นักกายภาพบำบัด ชำนาญพิเศษ หัวหน้างานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 

ประสบการณ์การทำงาน 
นักกายภาพบำบัด หน่วยกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
นักกายภาพบำบัด ระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมหาราช     
นครศรีธรรมราช 
อดีตประธานชมรมกายภาพบำบัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อดีตประธานเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต 11 และอนุกรรมการเครือข่ายกายภาพบำบัด  
สภากายภาพบำบัด  

 

นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
1. ขยายบทบาทของวิชาชีพด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และผลักดันให้อยู่ในสิทธิประโยชน์ของ  
    ทุกกองทุนสุขภาพ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งในด้านความก้าวหน้าทางวิชาการและ 
    ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
3. ผลักดันและสนับสนุนการบรรจุนักกายภาพบำบัด (ข้าราชการ) ของทุกกระทรวงที่มี                      
   นักกายภาพบำบัดปฏิบัติงาน 
4. ประสานความร่วมมือของนักกายภาพบำบัดอิสระกับสภากายภาพบำบัด 



 
ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 

หมายเลข 
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นางอัญภัชชา  สาครขนัธ์ 
อายุ 45 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.1684 
ประวัติการศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2542 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554 
 

ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 
 

ประสบการณ์การทำงาน 
คณะกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ.2563-2566 
คณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เขต 7 ปี 2563-ปัจจุบัน 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสารฯ สภากายภาพบำบัดปี 2563-ปัจจุบัน 
คณะอนุกรรมการเครือข่ายวิชาชีพ สภากายภาพบำบัดปี 2563-ปัจจุบัน 
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-ปัจจุบัน 
 

นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
1. ผลักดันให้สามารถนำหน่วยคะแนนที่เกินจาก 50 หน่วยคะแนน เมื่อต่ออายุใบประกอบ   
   วิชาชีพแล้ว สามารถนำไปใช้ประกอบการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพในคร้ังถัดไปได้ 
2. ผลักดันให้นักกายภาพบำบัดในระบบราชการ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
3. ผลักดันให้มีนักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 
 



 
ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 

หมายเลข 
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นางสาวสิริรัตน ์ มติรเจริญถาวร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สละสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด 
วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๖๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 

หมายเลข 
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นางนงนุช  ล่วงพ้น 
อายุ 43 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.2428 
ประวัติการศึกษา 

วท.บ. (กายภาพบำบัด)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 
อาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประสบการณ์การทำงาน 
ปี 2548-2556 อาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
                   มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปี 2561-2563 เหรัญญิกสภากายภาพบำบัด 
ปี 2555-2559 เหรัญญิกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 
 

นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
สนับสนุนนโยบายการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพกายภาพบำบัดที่มุ่งเน้นความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
โดยมีบันไดวิชาชีพที่ชัดเจน และขยายรูปแบบการศึกษาเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการกายภาพบำบัดสู่ประชาชน การจัดการสอบใบประกอบ
วิชาชีพและคลังข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงจัดการศึกษาต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย
การศึกษาระดับนานาชาติแบบออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกพัฒนาตนเองได้สะดวกและ
มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และนำนโยบายสู่การปฏิบัติตาม 

 



 
ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 

หมายเลข 
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นางสินีนาฎ  สุขอุบล 
อายุ 53 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.701 
ประวัติการศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2534 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการส่ิงแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2543 
 

ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 
นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
 

ประสบการณ์การทำงาน 
หัวหน้างานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลหาดใหญ่,  คณะอนุกรรมการเครือข่ายวิชาชีพ เขต 12,  
คณะกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย,  คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานระดับเขตพื้นที่,  คณะกรรมการประเมินผลงานระดับเขต,  หัวหน้าสถาบันหลักศูนย์
การศึกษาต่อเนื่องกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ ,  คณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด                   
เพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค/ชุมชน 
 

นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
ขอเป็นตัวแทนวิชาชีพ ในการผลักดันความก้าวหน้าของนักกายภาพบำบัดระบบราชการ  
ผลักดันให้มีการขยายงานในระบบกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายกรอบตำแหน่งข้าราชการ 
สนับสนุนบทบาทนักกายภาพบำบัดที่หลากหลายในอนาคต ตลอดจนเสริมศักยภาพนักกายภาพ
ทั่วประเทศ พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ-สู้ NCDs ต่อยอดกายภาพสู่สร้างเสริมสุขภาพ 
 

 



 
ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 

หมายเลข 
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นางสาวกรอนงค์  ยืนยงชัยวัฒน์ 
อายุ 49 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.995 
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2537 
ปริญญาโท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2543 
ปริญญาเอก  University of Derby  พ.ศ. 2556 
 

ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 
รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ประสบการณ์การทำงาน 
2537 - 2546     นักกายภาพบำบัด  
2546 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด 

   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพกายภาพบำบัดที่มุ่งเน้นความเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยมีบันไดวิชาชีพที่
ชัดเจน และขยายรูปแบบการศึกษาเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการบริการกายภาพบำบัดสู่ประชาชน 
 
 
 

 



 
ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 

หมายเลข 
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นายไชยยงค์ จรเกต ุ
อายุ 42 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.2359 
ประวัติการศึกษา 

วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2545 
วท.ม. (กายภาพบำบัด)  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2547 
ปร.ด. (กายภาพบำบัด)  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2554 
 

ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (รองศาสตราจารย์) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 

ประสบการณ์การทำงาน 
ปัจจุบัน: ให้บริการกายภาพบำบัด ประจำคลินิกกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประสบการณ์ที่ผ่านมา: นักกายภาพบำบัดคลินิกเอกชน, นักกายภาพบำบัดด้านกีฬา (ฟุตบอล, มหกรรมกีฬา
ระดับชาติและนานาชาติ), คณะกรรมการสภากายภาพบำบัด, คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ  ของสภากายภาพบำบัด 
เช่น การประเมินสถาบันและหลักสูตร การพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ ด้านศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

 

นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
ปรับปรุงระบบการขอต่อใบอนุญาตฯ ช่องทางออนไลน์ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยลดการใช้
กระดาษหรือส่งเอกสารเกินความจำเป็น, เพิ่มช่องทางการได้คะแนนการศึกษาต่อเนื่องจาก
การศึกษาด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาและเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค
ปัจจุบัน , พัฒนาหลักสูตรผู้ เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ให้ เป็นรูปธรรม , สนับสนุนนโยบายให้
ประชาชนทั่วไปจำเป็นต้องตรวจสุขภาพการเคลื่อนไหวของร่างกายจากนักกายภาพบำบัดเป็น
ประจำทุกปี 



 
ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 

หมายเลข 
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นายภูวรินทร ์ นามแดง 
อายุ 42 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.2436 
ประวัติการศึกษา 

วท.บ. (กายภาพบำบัด)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2544 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2554 

 
ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 

นักกายภาพบำบัด (ชำนาญการ) ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 
ประสบการณ์การทำงาน 

พ.ศ. 2544 – 2547    นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน  นักกายภาพบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
                            ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต /พ.ศ. 2552-2554 และ 2558 – 2564  หัวหน้านัก  
                         กายภาพบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์   
                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
พ.ศ. 2557 – 2559    กรรมการและเลขานุการ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหารสํานักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบําบัด 

 
นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  

พัฒนาวิชาการและวิชาชีพกายภาพบำบัดด้วยการศึกษาต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการบริการกายภาพบำบัดสู่ประชาชน 

 



 
ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 

หมายเลข 
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นายสิรภพ  สินไพบูลย ์
อายุ 30 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.11615 
ประวัติการศึกษา 

วท.บ. สาขา กายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยรังสิต  พ.ศ. 2560 
 

ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีฟิตแคร์ จำกัด และผู้ร่วมก่อตั้ง Palisio คลินิกกายภาพบำบัด 
 

ประสบการณ์การทำงาน 
 พ.ศ.2560   นักกายภาพบำบัด Part-Time โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาธร 
 พ.ศ.2561-ปัจจุบัน   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีฟิตแคร์ จำกัด “ผู้ให้บริการจัดหา                
                         นักกายภาพบำบัด” 
 พ.ศ.2565   ผู้ร่วมก่อตั้ง Palisio คลินิกกายภาพบำบัด 
 พ.ศ.2565   ผู้ร่วมก่อตั้ง Line Open Chat “คลินิกกายภาพบำบัด ณ แห่งหนึ่ง” 
 

นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
“คนรุ่นใหม่ วิสัยทัศน์ใหม่ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของนักกายภาพบำบัดในทิศทางใหม่” 

ปรับปรุงการอบรมเก็บคะแนนกายภาพบำบัดและราคาคอร์สเรียนกายภาพบำบัดให้                      
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ผ่านการบริหารทางการเงิน จากช่องทางจัดเก็บรายได้ของ                
สภากายภาพบำบัด (จากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ) 
 
 

 



 
ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 

หมายเลข 
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นางสายใจ นกหน ู
อายุ 59 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.345 
ประวัติการศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2529 
 

ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 
นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์   
เลขที่ 180 ถนน ระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 
 

ประสบการณ์การทำงาน 
1) หัวหน้างานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์   
2) คณะทำงานร่างมาตรฐานวิชาชีพของสภากายภาพบำบัด  
3) คณะทำงานชมรมกายภาพบำบัด รพศ./รพท. ผลักดันให้มีการจัดตั้งกลุ่มงานกายภาพบำบัด  
4) เป็นอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพของสภากายภาพบำบัด ตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน ร่วมการ 
    กำหนดตำแหน่งนักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ และร่วมร่างเอกสารประกอบการทำข้อเสนอปรับ 
    อัตราเงิน พตส. (นักกายภาพบำบัด) 
 

นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
มุ่งมั่น สร้างบทบาทวิชาชีพให้เด่นชัดเป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับกระทรวง เขตสุขภาพและใน
หน่วยงาน โดยสภากายภาพบำบัดมีส่วนผลักดันร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรม มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความก้าวหน้า 
 

 



 
ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 

หมายเลข 
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นายกฤษฎา  ตัญตรัยรตัน์ 
อายุ 55 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.592 
ประวัติการศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขากายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2533 
 
ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 

นักกายภาพบำบัด ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลแม่สอด  
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
ประสบการณ์การทำงาน 

1. เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการ พัฒนาคุณภาพเครือข่ายกายภาพบำบัดและตรวจประเมิน    
    มาตรฐาน เครือข่ายกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 2 
2. เป็นรองประธานคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เขต 2 ของสภากายภาพบำบัด 
3. เป็นกรรมการประเมินบุคคลและผลงานวิชาการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดับชำนาญการ     
   ของจังหวัดตาก 

 
นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  

ร่วมดำเนินการและประสานงานเพื่อให้งานกายภาพบำบัด แยกเป็นกลุ่มงานกายภาพบำบัดใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและของรัฐ ทุกระดับ 
 
 
 

 



 
ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 

หมายเลข 
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นายธนัท  ติกปัญญาวุฒิ 
อายุ 38 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.3928 
ประวัติการศึกษา 

วท.บ. (กายภาพบำบัด)  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  พ.ศ. 2549 
 

ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 

ประสบการณ์การทำงาน 
ปี 2565-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลแหลมฉบัง 
ปี 2561-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุร ี
ปี 2558-2563    อาจารย์พิเศษด้าน Sport massage, Sport taping คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา        
                     มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปี 2551-2554    นักกายภาพบำบัดประจำสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี 
 

นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
ส่งเสริมบทบาทกายภาพบำบัดในแต่ละด้าน ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้สู่สังคม 
สร้างเสริมความสัมพั นธ์นั กกายภาพบำบั ดทั้ งหน่ วยงานรัฐ  เอกชน คลินิ ก  จนถึ ง                         
นักกายภาพบำบัดอิสระในพ้ืนที่ 
พัฒนาทักษะและยกระดับนักกายภาพบำบัดเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกีฬา ด้านชุมชน 
เป็นต้น 
ส่งเสริมการสร้างผลงาน นวัตกรรม ในงานด้านกายภาพบำบัดหรือที่เกี่ยวข้อง และกระตุ้นการ
เผยแพร่สู่ประชาชน 

 



 
ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 

หมายเลข 
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นางสาวสุกัลยา กฤษณเกรียงไกร 
อายุ 59 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.347 
ประวัติการศึกษา 

B.Sc.   มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2529 
M.Sc.  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541 
Ph.D.  University of Ulster พ.ศ. 2551 

  
ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ประสบการณ์การทำงาน 
2529-2534   นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเซนต์หลุยส ์
2541-ปัจจุบัน อาจารย์ สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ
สนับสนุนนักกายภาพบำบัดให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
พัฒนางานกายภาพบำบัดให้มีความทันสมัย 
 

 
 
 



 
ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 

หมายเลข 
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นางพัชรี คุณค้ำชู 
อายุ 52 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.842 
ประวัติการศึกษา 

วท.บ. (กายภาพบำบัด)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2535 
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541 
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548 

 
ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 

อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ประสบการณ์การทำงาน 
ปี 2541-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์            
                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปี 2560-2563    เลขาธิการสภากายภาพบำบัด 
ปี 2555-2559    นายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 
ปี 2550-2554    กรรมการสภากายภาพบำบัด 

 
นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  

ต้องการผลักดันให้สภามีการดำเนินการจัดสอบแบบ computer-based เพื่อให้สามารถ
ดำเนินการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพได้ตลอดทั้งปี 
 

 

 



 
ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 

หมายเลข 
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นางศิริรัตน ์ เกียรติกลูานุสรณ ์
อายุ 38 ปี 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.3852 
ประวัติการศึกษา 

วท.บ. (กายภาพบำบัด)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549 
วท.ม. (กายภาพบำบัด)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 

 
ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 

อาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประสบการณ์การทำงาน 
ปี 2553 - 2556   อาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ปี 2557 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
นโยบาย/ความมุ่งมั่น/วิสัยทัศน์ หรือ กิจกรรมที่ต้องการผลักดันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  

สนับสนุนนโยบาย การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพกายภาพบำบัดที่มุ่งเน้นความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
โดยมีบันไดวิชาชีพที่ชัดเจน และขยายรูปแบบการศึกษาเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ โดยมีเป้าหมาย        
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการกายภาพบำบัดสู่ประชาชน การจัดการสอบ         
ใบประกอบวิชาชีพและคลังข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงจัดการศึกษาต่อเนื่องที่เชื่อมโยง
กับเครือข่ายการศึกษาระดับนานาชาติแบบออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกพัฒนาตนเองได้
สะดวกและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และนำนโยบายสู่การปฏิบัติตาม 

 


