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ประจําปี 2544
ทูลเกล้าฯ ถวาย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิ ยั เหล่าสมบัติ
2. ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช
3. ศาสตราจารย์ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
3. ประเภทบริการ
1. นางณัฏฐญา พัฒนะวาณิ ชนันท์
2. นางสาวนงนุช บุณยเกียรติ
1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
1. ศาสตราจารย์ ดร. วรชาติ สิ รวราภรณ์
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชยั บุญแสง

3. ประเภทบริการ
1. อาจารย์เฉลิมพล พลมุข
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นสพ.ปานเทพ รัตนากร
1.

3.

1.

3.

ประจําปี 2545
2. ประเภทบริหาร
1. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กนก ภาวสุ ทธิไพศิฐ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิ ทธิกลุ
4. ประเภทบูรณาการทัว่ ไป
1. รองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต
2. นางนิตยา แสงเล็ก
ประจําปี 2546
2. ประเภทบริหาร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริ มศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ มนต์ สกลไชย
3. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จีรศักดิ์ นพคุณ
4. สัตวแพทย์หญิงวันทนี ย ์ รัตนศักดิ์
4. ประเภทบูรณาการทัว่ ไป
-ไม่มีผสู้ มควรได้รับการคัดเลือก

ประจําปี 2547
ประเภทวิชาการ/วิจัย
2. ประเภทบริหาร
1. รองศาสตราจารย์ปราณี ใจอาจ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชวนี ทองโรจน์
2. ศาสตราจารย์มาลัย วรจิต
2. รองศาสตราจารย์ ทพญ.ทิพาพร วงศ์สุรสิ ทธิ์
ประเภทบริการ
4. ประเภทบูรณาการทัว่ ไป
1. นางสาวชูศรี คูชยั สิ ทธิ์
1. รองศาสตราจารย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์
2. นางศรี วรรณา ตันศิริ
2. แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริ ญ
ประจําปี 2548
2. ประเภทบริหาร
ประเภทวิชาการ/วิจัย
1. อาจารย์กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ มงคลอัศวรัตน์
2. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ประทีป พันธุมวนิช
3. ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ ด
3. ดร.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์
4. ศาสตราจารย์ ดร.สมพล ประคองพันธ์
5. Dr.Sangkot Marzuki
ประเภทบริการ
4. ประเภทบูรณาการทัว่ ไป
1. นางจันทร์ฉาย ตระกูลดี
1. นายจรัญ สายเพ็ชร (เสี ยชีวิตแล้ว)
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1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
1. ศาสตราจารย์ ดร.จํารัส ลิ้มตระกูล
2. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว
3. ดร.ปราณี ฟู่ เจริ ญ

3. ประเภทบริการ
1. รองศาสตราจารย์ลาวัณย์ ผลสมภพ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ นนั ทา วิบูลย์จนั ทร์

1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร

3. ประเภทบริการ
1. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุ พฒั น์ วาณิ ชย์การ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์
2. ศาสตราจารย์ ดร.มนัส พรหมโคตร
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงยุทธ สหัสกุล
4. ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์
5. ศาสตราจารย์ ดร.สุ พจน์ หารหนองบัว
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ไสยวิชญ์ วรวินิต
3. ประเภทบริการ
1. รองศาสตราจารย์กรรณิ การ์ วิจิตรสุ คนธ์
2. นางรุ จเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ
3. นางรุ จิรา สัมมะสุ ต
4. นายแพทย์อุปทิน รุ่ งอุทยั ศิริ

ประจําปี 2549
2. ประเภทบริหาร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เจริ ญศรี มิตรภานนท์
2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภักดี โพธิศิริ
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วริ ุ ฬห์ เหล่าภัทรเกษม
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุนทราวดี เธี ยรพิเชฐ
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุ ณวงศ์ เทพชาตรี
4. ประเภทบูรณาการทัว่ ไป
1. อาจารย์กิจชัย ส่ องเนตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตั้งวรพงศ์ชยั
3. อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทกั ษ์
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุม่ พิมล
ประจําปี 2550
2. ประเภทบริหาร
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารี มิตร
3. นายธวัชชัย ไทยเขียว
4. นายเสรี รัตน์ ประสุ ตานนท์
4. ประเภทบูรณาการทัว่ ไป
1. นางสมคิด รอดอินทร์
2. นางสาวสุ กญั ญา เนตะศาสตร์
ประจําปี 2551
2. ประเภทบริหาร
1. นายบุญสนอง บุญมี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคํา ติลกสกุลชัย
3. นางสาวเยาวลักษณ์ หาญวชิรพงศ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วินยั ดะห์ลนั
5. รองศาสตราจารย์ศศิธร วรรณพงษ์
6. นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ
7. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์อินทรพล หอวิจิตร
4. ประเภทบูรณาการทัว่ ไป
1. รองศาสตราจารย์ธรา วิริยะพานิช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิณทิพ รื่ นวงษา
3. ศาสตราจารย์ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์
4. รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตะมะเวทิน
5. ดร.สุ ภาภรณ์ ปิ ติพร
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1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
1. ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ปิ ยะจตุรวัฒน์
2. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณสมศักดิ์ พันธุวฒั นา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี สุ ทธิสีสังข์
4. รองศาสตราจารย์วชั รพงศ์ พุทธิสวัสดิ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วารุ ณี ฟองแก้ว
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรี สกุล สังข์ทองจีน
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พุทธิพิพฒั น์ขจร
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สิ งห์นอ้ ย
10.รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
11. ดร.ละออ ชัยลือกิจ
3. ประเภทบริการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรี ยา ลีฬหกุล
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิจ นิจอนันต์ชยั

1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
1. ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรพรศักดิ์ ศรี อมรศักดิ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย ์ ชูแวว
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ สัณหา ยิม้ แย้ม
6. รองศาสตราจารย์เสาวภาคย์ วรลัคนากุล
7. รองศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ วงศ์คาํ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรี จาํ ปา
3. ประเภทบริการ
1. รองศาสตราจารย์วจิ ิตรา กุสุมภ์
2. อาจารย์ ดร.สุ นนั ท์ สิ นซื่ อสัตย์กลุ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ พรรณี สุ่ มเล็ก
4. นาวาอากาศโทหญิง ดร.โสพรรณ โพทะยะ
5. นางสาวสดใส เกตุไนย

ประจําปี 2552
2. ประเภทบริหาร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรี พานิชกุลชัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิ ตย์ธนาคม
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุ พนู ผล
4. นายศิริโรจน์ ชาวปากนํ้า
4. ประเภทบูรณาการทัว่ ไป
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ
3. รองศาสตราจารย์พิเศษ ทพ.ดร.สุ ขสมัย สมพงษ์
4. นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมศรี ดาวฉาย

ประจําปี 2553
2. ประเภทบริหาร
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรี ยงไกร กิจเจริ ญ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามาศ สัตยวิวฒั น์
4. นางรัชนี เอมะรุ จิ
5. นางเพ็ญจิต งามนิธิพร
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทกั ษ์ผล
4. ประเภทบูรณาการทัว่ ไป
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริ พนั ธ์
2. อาจารย์บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วทิ ย์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรรณวดี ตันติศิรินทร์
4. ดร.วัฒนา กันบัว
5. ดร.วิมลพรรณ นิธิพงศ์
6. นางสุ กญั ญา บรรณเภสัช
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุขมุ าลย์ ประสมศักดิ์
8. นายอําพร ณ นิโรจน์
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1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
1. ศาสตราจารย์ ดร.จิระพันธ์ กรึ งไกร
2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ วิวฒั นปฐพี
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วรนุช ฉัตรสุ ทธิพงษ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุธี ยกส้าน
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ นีย ์ กอรปศรี เศรษฐ์
3. ประเภทบริการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พวกุล
2. รองศาสตราจารย์ทนั ตแพทย์หญิงมาลี อรุ ณากูร
3. นางสาวสดุดี โรจนะภิรมย์

ประจําปี 2554
2. ประเภทบริหาร
1. นายพงษ์เทพ จารุ อาํ พรพรรณ
2. นายแพทย์สุพฒั น์ ธาตุเพชร
3. นายสุ ริยา ยีขนุ

4. ประเภทบูรณาการทัว่ ไป
1. ดร.กรรณิ กา เรื องเดช
2. ดร.ศักดา พรึ งลําภู

ประจําปี 2555
1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
2. ประเภทบริหาร
1. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ตั้งบริ บูรณ์รัตน์
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เจริ ญ โชติกวณิ ชย์
2. ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร
2. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
3. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงละอองทอง วัชราภัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชยั
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ
4. อาจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรัตถพล เจริ ญพันธุ์ 5. ดร.สุ รพล ชามาตย์
3. ประเภทบริการ
4. ประเภทบูรณาการทัว่ ไป
1. นางสาวจุฬาพร ประสังสิ ต
1. พลตํารวจเอก วันชัย ศรี นวลนัด
2. นางดวงแข พิทกั ษ์สิน
2. พันเอกหญิง ดร.จริ ยาณาฏ เกวี
3. นางวัลลภา สังฆโสภณ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา คู่พนั ธวี
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เอี่ยม ทองดี

5
1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ พิภพ จิรภิญโญ
2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ วันชัย วนะชิวนาวิน
3. ศาสตราจารย์นายแพทย์ พลรัตน์ วิไลรัตน์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง
5. รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล
6. รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ศรี ภา
3. ประเภทบริการ
1. ศาตราจารย์คลินิก สัญชัย บัลลังก์โพธิ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไถ้ออน ชินธเนศ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรี ชา สุ ขเกษม
4. ดร.สุ ดารัตน์ ธีระวร
4. ประเภทบูรณาการทัว่ ไป
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง
3. นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลกั ษณ์
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2. ประเภทบริหาร
1. พระราชบัณฑิต (ธรณิ ศ ชาคโร)
2. รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร
3. นายแพทย์นิทศั น์ รายยวา
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิ ช วรรณพฤกษ์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จริ ยา วิทยะศุภร
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ สันพนวัฒน์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี
8. นางอุบลรัตน์ โพธิ์พฒั นชัย
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นายแพทย์ ธวัชชัย กมลธรรม
10. พลอากาศโท ธีระภาพ เสนะวงษ์
11. ดร.จิราพร วัฒนศรี สิน
12. ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี
13. รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช
14. นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์
15. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิ าญ โชคธนะศิริ
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สื บสกุล อยูย่ นื ยง
17. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุ ธร ตันวัฒนกุล
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2. ประเภทบริหาร
1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
1. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์แสงชัย พฤทธิพนั ธุ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุ ข หิ งคานนท์
2. ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์
3. ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงศศิธร ผูก้ ฤตยาคามี
3. ศาตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์
4. ศาสตราจารย์ พันตํารวจเอกหญิง ดร.พัชรา สิ นลอยมา
4. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุ ขธนะ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ รศักดิ์ วงศ์รัตนชีวนิ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกลู
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี
6. พลตํารวจโทประวุฒิ ถาวรศิริ
7. นาวาเอกหญิงศรี ศุภรณ์ รุ ธิรวัฒน์
3. ประเภทบริการ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ มีรัตน์
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สวัสดิ์ หิ ตะนันท์
9. นายกาศพล แก้วประพาฬ
2. ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์
10. Dr.Pham Le Tuan
3. Dr.Khaing Khaing Soe
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์กาํ ลัง ชุมพลบัญชร
4. นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร
12. Brigadier General Dr. Tin Maung Hlaing
4. ประเภทบูรณาการทัว่ ไป
13. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สงครามชัย ลีทองดี
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารักษ์ กวีวธิ ชัย
14. นางจริ ยา ปั ญญา
2. อาจารย์วสันต์ชาย อิ่มโอษฐ์
3. พันเอกหญิง ดร.ทิพย์วรรณ ชื่นจิตร
4. นางสาวอารี ย ์ บุญผ่อง
5. ดร.นารถลดา ขันธิกลุ
6. อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง

