
 

 
 

 
ผลการด าเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2564 - 2566 

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

เมื่อวันศุกร์ท่ี 15 มกราคม 2564 เวลา 08.45 น. พลเอกนายแพทย์ชุมพล เป่ียมสมบูรณ์ ประธาน 
คณะอนุกรรมการเลือกต้ังกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2564 - 2566 เป็นประธานในการนับคะแนนการ
เลือกต้ังกรรมการแพทยสภา กล่าวว่า คณะกรรมการแพทยสภาได้มีมติเห็นชอบออกข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย
การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2563 และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 137 ตอน
พิเศษ 53 ง ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2563 ก าหนดให้การเลือกต้ังกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566 เลือกได้ 
30 ท่าน กระท าได้ 2 วิธี คือ 

1. วิธีการลงคะแนนแบบัตรเลือกต้ัง (วิธีเดิม) เริ่มส่งบัตรเลือกต้ังไปยังสมาชิกต้ังแต่วันท่ี 15 ตุลาคม 
2563 

2. วิธีการลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Vote) (เปิดให้สมาชิกแสดงความจ านง ต้ังแต่ วันท่ี 1 – 
30 มิถุนายน)  
ท้ังนี้การเลือกต้ังในระบบ E-Vote นี้ เพื่อรองรับระบบการส่ือสาร แบบ 5G และเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับสมาชิกท่ีเข้าถึง social media ในยุคปัจจุบัน 

 

  ประธานพร้อมด้วยอนุกรรมการฯ และได้เชิญ รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 
ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพะยอม รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร คุณทรงยศ สามกษัตริย์และ คุณ
ขวัญชัย โชติพันธุ์ร่วมเป็นสักขีพยาน รวมท้ังเชิญนิสิต/นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาแพทย์ทหาร จากคณะ
แพทยศาสตร์ จ านวน 10 สถาบันร่วมด าเนินการตรวจนับคะแนนบัตรลงคะแนนเลือกต้ัง โดยก่อนด าเนินการ
ประธานได้น ากล่าวปฏิญาณตน หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการท่ีได้รับมอบหมายพร้อมเจ้าหน้าได้ด าเนินการ
ทดสอบเครื่องอ่านคะแนนระบบคอมพิวเตอร์ จนกระท่ังเวลา 09.00 น. นายแพทย์ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ และ
นายแพทย์วิฑูรย์ โล่สุนทร ได้เปิดนับคะแนนระบบ E-Vote พร้อมเสนอผลการนับคะแนน ต่อจากนั้น พลเอก
นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุลและแพทย์หญิงเบญจมาศ พิสารศาลกิจ 
กรรมการผู้เคล่ือนย้ายบัตรเลือกตั้ง เปิดถุงบัตรเลือกตั้งเพื่อด าเนินการตรวจนับคะแนน จนกระท่ัง เวลา 22.30 น. 
เสร็จส้ินการตรวจนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ ปรากฏผลว่าจ านวนสมาชิกแพทยสภาท่ีมีสิทธิลงคะแนน
เลือกต้ังจ านวน 63,665 คน จ านวนบัตรลงคะแนนเลือกต้ังฯ ท่ีส่งไปยังสมาชิกท่ีมี ท่ีอยู่ ทั้งหมด 53,358 ฉบับ 
จ านวนบัตรลงคะแนนเลือกต้ังฯ ท่ีสมาชิกลงคะแนนแล้วส่งบัตรกลับมายัง ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา เป็น
บัตรดี 9,608 ฉบับ บัตรลงคะแนนเลือกต้ังฯ ท่ีลงคะแนนเป็นบัตรเสีย 160 ฉบับ บัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ ท่ีไม่
ประสงค์ลงคะแนน 161 ฉบับ จ านวนสมาชิกท่ีแจ้งความประสงค์ลงเลือกต้ังแบบ E-Vote จ านวน 10,307 คน 
จ านวนสมาชิกท่ีลงคะแนนเลือกตั้งแบบ E-Vote จ านวน 5,471 คน  
 



 

ผลการนับคะแนนเลือกต้ังกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566 มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมา 
ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ได้ 
1 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 7,330 
2 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 7,079 
3 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อ านาจ กุสลานันท์ 6,688 
4 ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี 6,132 
5 ศ.กิติคุณ นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา 6,003 
6 พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ 5,651 
7 รศ.พญ.ประสบศรี  อึ้งถาวร 5,127 
8 ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสด์ิ 5,052 
9 ศ.พญ.นิจศรี  ชาญณรงค์ 4,967 
10 พญ.ชัญวลี  ศรีสุโข 4,946 
11 นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ 4,531 
12 นพ.เอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์ 4,494 
13 นพ.พันธ์ศักดิ์  ศุกระฤกษ์ 4,443 
14 ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา 4,415 
15 นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ 4,298 
16 นพ.พินิจ หิรัญโชติ 4,053 
17 นพ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร 4,012 
18 นพ.สัมพันธ์  คมฤทธิ์ 3,913 
19 รศ.นพ.ชัยวัฒน์  บ ารุงกิจ 3,837 
20 ศ.นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช 3,805 
21 ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง 3,779 
22 ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก 3,774 
23 รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ 3,747 
24 นพ.ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ 3,701 
25 นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ 3,675 
26 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ 3,581 
27 ศ.นพ.วินัย วนานุกูล 3,538 
28 ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ 3,519 
29 ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ 3,470 
30 รศ.นพ.ภาคภูมิ  สุปิยพันธุ์ 3,430 

 


