
 

 

 

ประกาศ  สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง รายชื่อศิษยเกาดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจําป  2552 
------------------------------------------------------------- 

 ตามที่สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาศิษยเกา
ดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ดังคําสั่งสมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย ท่ี 005/2552 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2552  นั้น บัดนี้คณะอนุกรรมการสรรหาศิษยเกาดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการคัดเลือกศิษย
เกาดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจําป 2552 เสร็จสิ้นแลว 

 

สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   จึงขอประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเปนศิษยเกา 
ดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจําป 2552 ดังนี้ 

 

ประเภทวิชาการ/วิจัย 
1. ศาสตราจารย ดร.ภาวิณี  ปยะจตุรวัฒน    
 หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา และ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรีรวิทยา 

  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร 
 ปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร 
 

2. ศาสตราจารย เกียรติคุณสมศักดิ์  พันธุวัฒนา   
 รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  และ รักษาการคณบดี 
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
   ปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  
 

 3.   รองศาสตราจารย ดร.จุฑามณี  สุทธิสีสังข   
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
  การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ปริญญาโท สาขาเภสัชวิทยา  คณะเภสัชศาสตร 
  ปริญญาเอก สาขาเภสัชวิทยา  คณะเภสัชศาสตร 
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 4.  รองศาสตราจารย ดร.วัชรพงศ  พุทธิสวัสดิ์   
  อดีตหัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร และ อาจารยประจําภาควิชาศัลยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาศัลยศาสตร   
   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
  วุฒิบัตรแพทยเฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 

 5.  รองศาสตราจารย ดร.วารุณี  ฟองแกว    
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาพยาบาลและผดุงครรภ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
   ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  
 

6. รองศาสตราจารย ดร.ศรีสกุล  สังขทองจีน   
 ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  

  ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ปริญญาโท  สาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร 
  ปริญญาเอก  สาขาเภสัชการ คณะเภสัชศาสตร 
 

7. รองศาสตราจารย ดร.สาธิต  พุทธิพิพัฒนขจร  
 อดีตรองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา และ อาจารยประจําภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร  
  มหาวิทยาลัยมหิดล 

  การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ปริญญาโท  สาขาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
 

 8.  รองศาสตราจารย ดร. สุภาภรณ  ชีวะธนรักษ 
 รองผูอํานวยการสถาบัน  มจธ., หนวยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงาน 
 ตนแบบ   คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

  การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร 
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 9.  รองศาสตราจารย ดร.อัญชลี  สิงหนอย    
  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

 

 10. รองศาสตราจารย ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท  
  ผูอํานวยการศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ปริญญาโท สาขาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร 
 

 11. ดร.ละออ  ชัยลือกิจ    
  นักเทคนิคการแพทย หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิซึมส ภาควิชาอายุรศาสตร  
  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา  คณะวิทยาศาสตร 

 

ประเภทบริหาร 
1.  รองศาสตราจารย ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย  

คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ปริญญาโท สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร 
 

2.  รองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  วณิตยธนาคม  
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม  

 การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ปริญญาโท สาขาพยาธิชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร 

 

3.  รองศาสตราจารย ดร.นายแพทยพิทยา  จารุพูนผล  
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
ปริญญาโท สาขาการบริหารสาธารณสุขมูลฐาน สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 
 

4.  นายศิริโรจน  ชาวปากน้ํา     
รองผูวาการ การเคหะแหงชาติ กรุงเทพฯ 

 การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
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ประเภทบริการ 

1.  รองศาสตราจารย ดร.ปรียา  ลีฬหกุล    
อาจารยประจําหลักสูตรโภชนศาสตร ระดับปริญญาโทและเอก  
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ปริญญาโท สาขาโภชนศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
  ปริญญาเอก สาขาโภชนศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวนิจ  นิจอนันตชัย   
อาจารยประจําหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ปริญญาเอก สาขาประชากรศาสตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
 

ประเภทบูรณาการทั่วไป 
 1.  รองศาสตราจารย ดร.กุหลาบ  รัตนสัจธรรม   
  อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร และ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
               สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ปริญญาเอก สาขาบริหารสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร 
 

 2.  รองศาสตราจารย ดร.พรรณวดี  พุธวัฒนะ   
  รองคณบดีฝายสรางเสริมสุขภาพและกิจการสังคม  
  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ปริญญาโท สาขาอายุรศาสตรเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน 
  ปริญญาเอก สาขาโภชนศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

 3.  รองศาสตราจารยพิเศษ ทันตแพทย ดร.สุขสมัย  สมพงษ  
  ผูเชี่ยวชาญดานสงเสริมพัฒนา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  จังหวัดสกลนคร 
 การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร 
  ปริญญาเอก สาขาบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร 
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 4.  ผูชวยศาสตราจารยสมศรี  ดาวฉาย 
  หัวหนาโครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณชีวการแพทย  
  สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 

 5.  นางศุภรัตน  โชติสกุลรัตน 
  กรรมการผูจัดการ บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 
 การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ปริญญาโท สาขาชีววิทยาสภาวะแวดลอม คณะวิทยาศาสตร 
 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะมอบโลและคําประกาศ  
เกียรติคุณ  ในงานประชุมใหญสามัญประจําป 2552 วันเสารที่ 20  มีนาคม 2553 เวลา 15.30 น.  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร   
(เชิงสะพานซังฮี้) กรุงเทพมหานคร  
 

   ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553 
 

                                                             
 (รองศาสตราจารย นายแพทยมันตรี   จุลสมัย) 

   นายกสมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย 
    มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


