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ประกาศแพทยสภา 
คณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566 

ที่ 56/2563 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566 

................................................................ 

          ตามท่ี คณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566 ได้
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา ตามข้อ 12 แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่า
ด้วยการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาโดยสมาชิก พ.ศ.2563 จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มีรายนามดังนี้ 

รายช่ือผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา 

หมายเลข 
ประจ าตัวผู้สมัคร 

ชื่อ - นามสกุล 

1 นพ.สุพัฒน์ พรหมสอาด 
2 นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ 
3 รศ.พญ.ประสบศรี อ้ึงถาวร 
4 นพ.สุชาติ เลาบริพัตร 
5 ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ 
6 รศ.นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ 
7 ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก 
8 รศ.นพ.จิระพงษ์ อังคะรา 
9 นพ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร 

10 ศ.รอ.(ญ).พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว 
11 นพ.พินิจ หิรัญโชต ิ
12 นพ.อิราวัต อารีกิจ 
13 นพ.ณรงค์ ธาดาเดช 
14 พลเอก นพ.จัดพล วุฑฒกนก 
15 ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ 
16 นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร 
17 พล.ต.รศ.นพ.กรีฑา ม่วงทอง 
18 นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร 



 

    
 
 

 
                             

 
       

 

หมายเลข 
ประจ าตัวผู้สมัคร 

ชื่อ - นามสกุล 

19 ศ.คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช 
20 นพ.วิสุทธิ์  ลัจฉเสวี 
21 นพ.ภาวิต หน่อไชย 
22 นพ.พิชญา นาควัชระ 
23 ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ 
24 นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ 
25 นพ.ธนวรรฒน ์โชติมา 
26 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อ านาจ  กุสลานันท์ 
27 พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ 
28 น.ท.นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ 
29 นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ 
30 ศ.นพ.สมชาย เอ่ียมอ่อง 
31 นพ.พิชิต กังวลกิจ 
32 รศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ 
33 ศ.นพ. สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 
34 รศ.(พิเศษ)นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ 
35 รศ.นพ.ชัยวัฒน ์บ ารุงกิจ 
36 พล.ต.ต.นพ.พรชัย สุธีรคุณ 
37 นพ.เพชรพงษ์ ก าจรกิจการ 
38 ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ 
39 ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ 
40 พ.อ.นพ.อดิสรณ์  ล าเพาพงศ์ 
41 รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ 
42 รศ.นพ.วิชัย วงศ์ชนะภัย 
43 ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา 
44 ผศ.นพ.วรพล  อร่ามรัศมีกุล 
45 นพ.ศุภฤกษ์  ถวิลลาภ 
46 ศ.นพ.วินัย  วนานุกูล 
47 ผศ.นพ.ชนเมธ  เตชะแสนศิริ 
48 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 



 

    
 
 

 
                             

 
       

 

หมายเลข 
ประจ าตัวผู้สมัคร 

ชื่อ - นามสกุล 

49 ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ ์
50 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ 
51 ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร  ลีลารัศมี 
52 นพ.ชาตรี บานชื่น 
53 นพ.ไพบูลย์  เอกแสงศรี 
54 ศ.กิติคุณ นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา 
55 ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช 
56 รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ 
57 นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ 
58 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 
59 นพ.เอ้ือชาติ กาญจนพิทักษ์ 
60 พญ.ชัญวลี ศรีสุโข 
61 นพ.คณวัฒน์  จันทรลาวัณย์ 
62 นพ.สมเกียรติ  ข านุรักษ์ 
63 พ.อ. นพ. สุรจิต สุนทรธรรม 
64 ศ.นพ.พรพรหม  เมืองแมน 
65 รศ.นพ.อานุภาพ  เลขะกุล 
66 ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์  โอกาศเจริญ 
67 รศ.พญ.ศิวาพร  จันทร์กระจ่าง 
68 นพ.โอฬาริก  มุสิกวงศ์ 
69 ศ.พล.ต.นพ.ธไนนิธย์  โชตนภูติ 
70 รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์  น้อยพยัคฆ์ 
71 ศ.พญ.รัตนวดี  ณ นคร 
72 รศ.พญ.เยาวนุช  คงด่าน 
73 พญ.เยาวลักษณ์  จริยพงศ์ไพบูลย์ 
74 นพ.จิโรจ  สินธวานนท์ 
75 นพ.อิสระ  อริยะชัยพาณิชย์ 
76 พญ.สุพัตรา  ศรีวณิชชากร 
77 พ.อ.นพ.ยุทธพงษ์  อ่ิมสุวรรณ 
78 ผศ.นพ.พิสนธิ์  จงตระกูล 



 

    
 
 

 
                             

 
       

 

หมายเลข 
ประจ าตัวผู้สมัคร 

ชื่อ - นามสกุล 

79 ผศ.นพ.เทิดภูมิ  เบญญากร 
80 รศ.นพ.ปิยะ  เนตรวิเชียร 
81 นพ.ปวิชญ์  วิรัชศิลป์ 
82 นพ.ฐาปนวงศ ์ ตั้งอุไรวรรณ 
83 นพ.ดุสิต  ปัญญาประเสริฐ 
84 ผศ.พอ.นพ.เจตนา  เรืองประทีป 
85 นพ.วิทวัส  ศิริยงค์ 
86 นพ.อนุรักษ์  อมรเพชรสถาพร 
87 นพ.กวิน  ก้านแก้ว 
88 นพ.สมิทธิ์  ศรีสนธิ์ 
89 พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา 
90 ศ.นพ.อนุวัตร  รุ่งพิสุทธิพงษ์ 
91 รศ.นพ.สมชาย อมรโยธิน 
92 รศ.นพ.ศุภชัย  ถนอมทรัพย์ 
93 นพ.อานนท์  จ าลองกุล 
94 นพ.ธงชัย  ทวิชาชาติ 
95 นพ.วีระศักดิ์  ศรีชวนชื่นสกุล 
96 นพ.รังสรรค์  บุตรชา 
97 นพ.ไอศวรรย์  รักชาติ 
98 นพ.พรประสิทธิ  จันทระ 
99 นพ.ไพวัณ  วัฒนราษฎร์ 

100 นพ.ทนง ค าศรี 
101 นพ.โกวิทย ์ แหยงกระโทก 
102 นพ.องอาจ  วิจินธนสาร 
103 นพ.ศักดิ์ชัย  ถิรวิทยาคม 
104 นพ.เทวัญ  ธานีรัตน์ 
105 นพ.พินัย  ล้วนเลิศ 
106 นพ.ยลชัย  จงจิระศิริ 
107 พล.อ.ต.นพ.ขวัญชัย  เศรษฐนันท์ 
108 พล.อ.ต.นพ.วีระยุทธ์  พิชญโยธิน 



 

    
 
 

 
                             

 
       

 

หมายเลข 
ประจ าตัวผู้สมัคร 

ชื่อ - นามสกลุ 

109 พ.อ.นพ.ภคเดชน์  มหัจฉริยวงศ์ 
110 นพ.สมนึก  ศิริพานทอง 
111 พญ.พริมรตา  ติยะจินดา 
112 นพ.ธนกร  ศรีบานชื่น 
113 พญ.เบญญาภา  พรหมทะสาร 
114 นพ.สมยศ  กิตติม่ันคง 
115 นพ.จิรเจษฎ์  สุขสุเพิ่ม 
116 นพ.ฉัทฐกร  ธัญเกียรติ 
117 พญ.อรพรรณ์  เมธาดิลกกุล 

 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

      พลเอก 
              (นายแพทย์ชุมพล  เปี่ยมสมบูรณ์) 
     ประธานคณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา 
                     วาระ พ.ศ.2564-2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


