
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี  2556 
จ านวน  30  คน 

 

 

1. ประเภทวิชาการ/วิจัย 
 1.  ศาสตราจารยน์ายแพทย์ พภิพ  จิรภิญโญ  
 2.  ศาสตราจารยน์ายแพทย์ วันชัย  วนะชิวนาวนิ 
 3.  ศาสตราจารยน์ายแพทย์ พลรัตน์  วิไลรัตน์ 

 4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริตลักษณ์  ดีผดุง 
 5.  รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส  พงษ์ลิขิตมงคล 
 6.  รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ  ศรีภา 

 
2. ประเภทบริหาร 
 1.  พระราชบัณฑติ (ธรณิศ ชาคโร)  
 2.  รองศาสตราจารยส์มชาย วิรยิะยุทธกร  
 3.  นายแพทย์นิทัศน์  รายยวา 
 4.  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา  วิทยะศุภร 
 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์  สันพนวัฒน์ 
 7.  รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี  บุญชะลักษี 
 8.  นางอุบลรัตน์  โพธ์ิพัฒนชัย 
 9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นายแพทย์ ธวัชชัย  กมลธรรม 

 10.  พลอากาศโท ธีระภาพ  เสนะวงษ์ 
 11.  ดร.จิราพร  วัฒนศรสีิน  
 12.  ดร.เพลินตา  พรหมบัวศร ี
 13.  รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรตัน์  นันทานิช 
 14.  นายแพทย์ชุติเดช  ตาบ-องครักษ์ 
 15.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชาญ  โชคธนะศิร ิ

  16.  รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกลุ  อยู่ยืนยง 
  17.  รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล 

 
3. ประเภทบริการ 
 1.  ศาตราจารย์คลินิก สัญชัย  บัลลังกโ์พธิ์ 
 2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไถ้ออน  ชินธเนศ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรชีา  สุขเกษม 
 4.  ดร.สุดารัตน์  ธีระวร 
 
4. ประเภทบูรณาการทั่วไป 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  มงคลวนิช 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพร  จิตต์แจ้ง 
 3.  นายแพทย์ศุภกิจ  ศิริลักษณ ์

 
 

 

 
 



ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี  2557 
จ านวน  30  คน 

 
 
1.  ประเภทวิชาการ/วิจัย 
 1.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์แสงชัย  พฤทธิพันธุ์ 
 2.  ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  มาลวีงษ์ 
 3.  ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงศศิธร  ผู้กฤตยาคามี 

 4.  ศาสตราจารย์ พันต ารวจเอกหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา 
 5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สรุศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน 
 6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุฒิ  จิตรภักดี 

 
2.  ประเภทบริหาร 

1.  รองศาสตราจารยไ์พบูลย์  ดวงจันทร์ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข  หิงคานนท์ 
3.  ศาตราจารย์ เกียรติคณุ นายแพทย์ศุภกร  โรจนนินทร ์
4.  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์  สุขธนะ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล 
6.  พลต ารวจโทประวุฒิ  ถาวรศิร ิ
7.  นาวาเอกหญิงศรีศุภรณ์  รุธริวฒัน์ 

8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสรฐิ  มีรัตน์    
9.  นายกาศพล  แก้วประพาฬ 
10.  Dr.Pham Le Tuan 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสตัวแพทย์ก าลัง  ชุมพลบัญชร 
12.  Brigadier General Dr. Tin Maung Hlaing 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงครามชัย  ลีทองดี 
14.  นางจริยา  ปัญญา 

 
3.  ประเภทบริการ 

1.  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทย์สวัสดิ์  หิตะนันท์ 
2.  ดร.กมลรัตน์  เทอร์เนอร ์
3.  Dr.Khaing Khaing Soe 
4.  นายวาทิตต์  ดุริยอังกูร 

 
4.  ประเภทบูรณาการทั่วไป 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จฬุารกัษ์  กวีวิธชัย 
2.  อาจารย์วสันต์ชาย  อิ่มโอษฐ์ 
3.  พันเอกหญิง ดร.ทิพย์วรรณ  ช่ืนจิตร 

4.  นางสาวอารีย์  บุญผ่อง 
5.  ดร.นารถลดา  ขันธิกุล 
6.  อาจารย์ ดร.ระพี  บุญเปลื้อง 

 

 
 
 

 
 
 



ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี  2558 
จ านวน  26  คน 

 

 
 

1. ประเภทยอดเยี่ยมทุกด้าน 
 1. ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ  เผ่าสวัสดิ์ 
 2. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสตัยาทร 
 
2.  ประเภทบริการ 

1.  ศ.คลินิกเกียรติคุณ แพทย์หญิงอรพรรณ ทองแตง 
2  นายแพทย์จรัญ  บุญฤทธิการ 

3.  นางพรพิมล  อดัมส ์
4.  นางวิภาวนิ  วัฒนะประการชัย 

 

3.  ประเภทบูรณาการทั่วไป 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวณิี  วิวัฒน์วานชิ 
 2.  พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร  วีรวัฒน์ 
 3.  รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  เปียซื่อ 

 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพนัธ์ 
 5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจติต์  บุญเฉิด 
 6.  นายธวัชชัย  ไทยเขียว 

 

4.  ประเภทวิชาการ/วิจัย 
 1.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรษา  สุตเธียรกุล 
 2.  ศาสตราจารย์วชัรินทร์  รุกขไชยศิริกุล 
 3.  ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ 
 4.  ศาสตราจารย์ ดร.ชชัชัย  ตะยาภิวัฒนา 

 5.  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ คม  สุคนธสรรพ ์
 6.  ศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์  องัศุธนสมบัติ 
 7.  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรรณี   ปิติสุทธิธรรม 

 

5.  ประเภทบริหาร 
 1.  พระราชปริยัติโมลี (สทุัศน์  วรทสฺสี ป.ธ.9) 
 2.  ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ธีรวัฒน์  กุลทนนัทน์ 
 3.  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร วิทยา  กุลสมบูรณ ์
 4.  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร จักรพันธ์  ศิริธัญญาลักษณ์ 

 5.  Hon. Dr. Nguyen Van Tien, MP 
   6.  Dr.Luong  Ngoc Khue 
   7.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  ภู่พัฒน์วบิูลย์ 

 

 

 
 
 
 



ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี  2559 
จ านวน  24  คน 

 

 

 

1.  ประเภทยอดเย่ียมทุกด้าน 
  1.  นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก 
 

2.  ประเภทบริการ 
 1. อาจารย์กฤตยา  อกนิษฐ ์
 2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์  เตรียมโพธ์ิ 
 3.  Dr. Brdri Thapa 
 

3.  ประเภทบูรณาการทั่วไป 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต  จุดประสงค ์
2.  นายสัตวแพทย์บุญเพ็ง  สันติวัฒนธรรม 
3.  รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญงิบุษบา จินดาวิจักษณ ์
4.  รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญงิพร้อมจิต  ศรลมัพ ์

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.มณี  อาภานันทิกุล 
6.  ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญงิมาลิน  อังสุรังษี 
7.  ทันตแพทย์สมฤทธ์ิ  จิโรจน์วณิชชากร 
8.  รองศาสตราจารย์ อัจฉราพรรณ  จรัสวัฒน ์

 

4.  ประเภทวิชาการ/วิจัย 
 1.  ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง 
 2.  ศาสตราจารย์ เกยีรตคิุณ ดร. นิวัตน์ มณีกาญจน์ 
 3.  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงผิวพรรณ มาลีวงศ ์

 4.  ศาสตราจารย์ นายแพทยภ์านพุันธ์ ทรงเจริญ 
 5.  ศาสตราจารย ดร.สาคร พรประเสริฐ 

 

5.  ประเภทบริหาร 
1.  นายแพทย์จิณณพภิัทร  ชูปัญญา 
2.  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย  เมธีไตรรตัน์ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกต ุ
4.  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิรุณ  บุญนุช 

5.  นายสากล  ฐินะกุล 
6.  Dr. Hussain Rasheed 
7.   Dr. Ko Ko Naing 

 

 

 

 

 
 
 
 



ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี  2560 
จ านวน  28  คน 

 

 
1. ประเภทยอดเยี่ยมทุกด้าน 
   (ไม่มีผูไ้ด้รับการคัดเลือก) 
 
2. ประเภทบริการ 
 1.  รศ.พรรณี  พิเดช 
 2.  รศ.ภญ.รุ่งระวี  เต็มศิริฤกษ์กุล 
 3.  น.ส.วาณีรัตน์  รุ่งเกียรติกุล 

 4.  นพ.สมชาย  ตรีทพิย์สถิตย ์
 5.  Dr.Olapeju Adenusi 

 
3. ประเภทบูรณาการทั่วไป  
 1.  รศ.ดร.ภญ.นพมาศ  สุนทรเจริญนนท์ 
 2.  รศ.ดร.ภญ.จงจิตร  อังคทะวานิช 
 3.  นางดรุณี  โพธิ์ศรี 

 4.  ดร.นงนุช  วงศ์สว่าง 
 5.  พ.ท. นพ.เลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ 

 
4.  ประเภทวิชาการ/วิจัย 
 1.  ศ.เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ  ศิลปสุวรรณ 
 2.  ศ.ดร.ศุขธิดา  อุบล 
 3.  ศ.ดร.ลีรา  กิตติกูล 

 4.  ศ.ดร.สมปอง  คล้ายหนองสรวง 
 5.  ศ.ดร.มัลลิกา  อิ่มวงศ์ 

 
5. ประเภทบริหาร 
 1.  ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถ  นานา 
 2.  ศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์ 
 3.  ศ.นพ.สารเนตร  ไวคกุล 
 4.  รศ.เกษม  อัศวตรีรัตนกุล 
 5.  รศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ 
 6.  Mr.Phouvanh Chanthavong 
 7.  รศ.ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ 
 
 

 8.  รศ.ดร.รัชนี  สรรเสริญ 
 9.  ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท ์
 10.รศ.ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานชุ  ปิติพฒัน์ 
 11.Prof.Dr.Gias Uddin Ahsan 
 12.รศ.ดร.นุจรี  ไชยมงคล 
 13.นายสุรสิทธิ์  คิวประสพศักดิ์ 
 

 

 
 

 


