
  
 

ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี  2551 
จ านวน  22  คน 

 

 

1.  ประเภทวิชาการ/วิจัย 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรตัน์  โกวิทตรพงศ์ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.มนสั  พรหมโคตร 
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงยุทธ  สหัสกุล 
4. ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง  บุรษุพัฒน์ 
5. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ไสยวิชญ ์ วรวินิต 
 

2.  ประเภทบริหาร 
 1.  นายบุญสนอง  บุญม ี
 2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองค า  ติลกสกลุชัย 
 3.  นางสาวเยาวลักษณ์  หาญวชิรพงศ์ 
 4.  รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ดะห์ลัน 
 5.  รองศาสตราจารย์ศศิธร  วรรณพงษ์ 
 6.  นางอรพินท์  วงศ์ชุมพิศ 
 7.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทยอ์ินทรพล  หอวิจิตร 
 
3. ประเภทบริการ 

1.  รองศาสตราจารย์กรรณิการ์  วิจิตรสคุนธ ์
2.  นางรุจเรขา  วิทยาวุฑฒิกลุ 
3.  นางรุจิรา  สัมมะสตุ 
4.  นายแพทย์อุปทิน  รุ่งอุทัยศิริ 
 

4. ประเภทบูรณาการทั่วไป 
 1.  รองศาสตราจารย์ธรา  วิรยิะพานิช 
 2.  รองศาสตราจารย์ ดร.พิณทิพ  รื่นวงษา 
 3.  ศาสตราจารย์ ดร.พิไล  พูลสวัสดิ ์
 4.  รองศาสตราจารย์พิษณุ  อุตตะมะเวทิน 
 5.  ดร.สุภาภรณ์  ปิติพร 
 

 
 

 

 



 

ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี  2552 
จ านวน  22  คน 

 

 

1.  ประเภทวิชาการ/วิจัย 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี  ปิยะจตุรวัฒน ์
2. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณสมศักดิ์  พันธุวัฒนา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จฑุามณี  สุทธิสีสังข ์
4. รองศาสตราจารย์วัชรพงศ์  พุทธิสวัสดิ ์

  5. รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  ฟองแก้ว 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสกลุ  สังข์ทองจีน 

 7.  รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  พุทธิพิพัฒน์ขจร 
 8.  รองศาสตราจารย์ ดร.สภุาภรณ์  ชีวะธนรักษ์ 
 9.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  สิงห์น้อย 
 10.รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์ 
 11.ดร.ละออ ชัยลือกิจ 

 
2.  ประเภทบริหาร 
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย 
 2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  วณิตย์ธนาคม 
 3.  รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา  จารุพูนผล 
 4.  นายศิริโรจน์  ชาวปากน  า 
 
3. ประเภทบริการ 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรยีา  ลีฬหกุล 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนจิ  นิจอนันต์ชัย 

 
4.  ประเภทบูรณาการทั่วไป 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ  รัตนสัจธรรม 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี  พุธวัฒนะ 
3.  รองศาสตราจารย์พิเศษ ทพ.ดร.สุขสมัย  สมพงษ์ 
4.  นางศุภรัตน์  โชติสกลุรตัน ์
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี  ดาวฉาย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี  2553 
จ านวน  27  คน 

 
  

1.  ประเภทวิชาการ/วิจัย 
 1.  ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร 
 2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  พงศ์จรรยากลุ 
 3.  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรพรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ ์   
 4.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  ชูแวว   

 5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สสุณัหา  ยิ มแย้ม 
 6.  รองศาสตราจารยเ์สาวภาคย์  วรลัคนากลุ  
 7.   รองศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ  วงศ์ค า 
 8.  รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา  ศรีจ าปา 

 

2. ประเภทบริหาร 
1.  ศาสตราจารย์ นายแพทยส์มพล  พงศ์ไทย 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  กิจเจรญิ  
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามาศ สัตยวิวัฒน์  

4.  นางรัชนี  เอมะรุจิ 
5. นางเพ็ญจิต  งามนิธิพร 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล 

  

3.  ประเภทบริการ 
1.  รองศาสตราจารย์วิจติรา  กุสมุภ ์
2.  อาจารย์ ดร.สุนันท์  สินซื่อสตัย์กุล 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  สุ่มเล็ก  

4.  นาวาอากาศโทหญิง ดร.โสพรรณ  โพทะยะ  
5.  นางสาวสดใส  เกตไุนย 

 

4.  ประเภทบูรณาการทั่วไป 
 1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์ 
 2.  อาจารย์บุญทิพย์  ลิขิตพงษ์วิทย์ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณวดี  ตันติศิรินทร์ 
 4.  ดร.วัฒนา  กันบวั 

 5.  ดร.วิมลพรรณ  นิธิพงศ์ 
 6.  นางสุกัญญา  บรรณเภสัช  
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาลย์  ประสมศักดิ์ 
 8.  นายอ าพร  ณ นิโรจน ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี  2554 
จ านวน  15  คน 

 
1.  ประเภทวิชาการ/วิจัย 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.จริะพันธ์  กรงึไกร 
 2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสฤกพรรณ  วิไลลักษณ ์
 3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร  ลีลารัศม ี
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  วิวัฒนปฐพี 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.วรนุช  ฉตัรสุทธิพงษ ์
 6. รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุธี  ยกส้าน 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  กอรปศรีเศรษฐ ์
 
2. ประเภทบริหาร 
 1. นายพงษ์เทพ  จารุอ าพรพรรณ 
 2.  นายแพทย์สุพัฒน์  ธาตุเพชร 
 3.  นายสุริยา  ยีขุน 
 
3.  ประเภทบริการ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  พวกุล 
 2. รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงมาลี  อรณุากูร 
 3. นางสาวสดุดี  โรจนะภิรมย ์
 
4.  ประเภทบูรณาการทั่วไป 
 1. ดร.กรรณิกา  เรืองเดช 
 2. ดร.ศักดา  พรึงล าภ ู
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี  2555 
จ านวน  17  คน 

 
1.  ประเภทวิชาการ/วิจัย 
  1. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวล  ตั งบริบูรณ์รัตน์ 
  2. ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ตั งตรงจิตร 
  3. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงละอองทอง  วัชราภัย 
  4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร  คชการ 
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธ์ุ 
 
2.  ประเภทบริหาร 
 1. ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ นายแพทย์เจริญ  โชติกวณิชย์ 
 2. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย 
 4. อาจารย์ ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย ์
 5. ดร.สรุพล  ชามาตย ์
 
3.  ประเภทบริการ 
 1. นางสาวจุฬาพร  ประสังสิต 
 2. นางดวงแข  พิทักษ์สิน 
 3. นางวัลลภา  สังฆโสภณ 
 
4.  ประเภทบูรณาการทั่วไป 
 1. พลต ารวจเอก วันชัย  ศรีนวลนดั 
 2. พันเอกหญิง ดร.จรยิาณาฏ  เกวี 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  คู่พันธวี 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอี่ยม  ทองดี 
 
 

 


