
  

  ประกาศ  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 
เร่ือง รายช่ือศิษย์เก่าดเีด่นบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 

ประจ าปี 2560  
-------------------------------------------------------------   

 ตามท่ีสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาศิษยเ์ก่าดีเด่นบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหิดล  ดงัค าสั่งสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั ท่ี  008/2560 ลงวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 นั้น  บดัน้ีคณะอนุกรรมการ
สรรหาศิษยเ์ก่าดีเด่นบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ไดด้ าเนินการคดัเลือกศิษยเ์ก่าดีเด่นบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  
ประจ าปี 2560 เสร็จส้ินแลว้ 
 สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล   จึงขอประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นศิษยเ์ก่าดีเด่นบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  ประจ าปี 2560 ตามประเภทต่างๆ จ านวน  28 ราย ดงัน้ี 
  

ประเภทบริการ  จ านวน  5  ราย 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง/สถานทีท่ างาน 

1.  รองศาสตราจารยพ์รรณี  พิเดช -  ท่ีปรึกษาคณะเทคนิคการแพทย ์ ฝ่ายพฒันางานบริการวชิาการและ
 สุขภาพชุมชน คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหิดล 
-  ท่ีปรึกษาคณะเทคนิคการแพทย ์ฝ่ายพฒันางานบริการวชิาการและ
 สุขภาพชุมชน พ.ศ. 2551-2558  
-  รองคณบดีฝ่ายบริการชุมชน พ.ศ. 2546-2552 
-  รองคณบดีฝ่ายพฒันาและบริการชุมชน พ.ศ. 2544-2546 
 

2.  รองศาสตราจารย ์เภสชักรหญิง รุ่งระว ี เตม็ศิริฤกษก์ลุ -  คณะท างานขบัเคล่ือนโครงการพฒันาเมืองสมุนไพร  
  คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
-  หวัหนา้ภาควชิาเภสชัพฤกษศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2554-2558 
-  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
   พ.ศ. 2547-2551 
 

3.  นางสาววาณีรัตน์  รุ่งเกียรติกลุ ผูอ้  านวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข (ระดบัตน้) ส านกัอนามยั 
กรุงเทพมหานคร 
 

4.  นายแพทยส์มชาย  ตรีทิพยส์ถิตย ์ ผูอ้  านวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 
 

5.  Dr.Olapeju Adenusi General Manager/CEO, c/o Lagos State Health Management Agency 
(LASHMA) and The Secretariat, Obafemi Awolowo Way 
Hygeia Community Health Care, c/o Lagos State Health Management 
Agency (LASHMA) Obafemi Awolowo Way, lkeja, Lagos State, 
Nigeria 
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ประเภทบูรณาการทัว่ไป  จ านวน  5  ราย 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง/สถานทีท่ างาน 

1.  รองศาสตราจารย ์ดร.เภสชักรหญิง นพมาศ  สุนทรเจริญนนท ์ ท่ีปรึกษาดา้นสมุนไพร ส านกังานขอ้มูลสมุนไพร และศูนยว์เิคราะห์
คุณภาพผลิตภณัฑ ์(CAPQ) ดา้นสมุนไพร คณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

2.  รองศาสตราจารย ์ดร.เภสชักรหญิง จงจิตร  องัคทะวานิช หวัหนา้ภาควชิาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  คณะสหเวชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

3.  นางดรุณี  โพธ์ิศรี หวัหนา้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ) 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม 
 

4.  ดร.นงนุช  วงศส์วา่ง พยาบาลวชิาชีพชน านาญการพิเศษ ภาควชิาการพยาบาลอนามยัชุมชน 
และจิตเวช วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
 

5.  พนัโท นายแพทยเ์ลอปรัชญ ์ มงักรกนกพงศ ์ จกัษุแพทย ์อนุสาขาโรคตอ้หิน โรงพยาบาลค่ายสุรศกัด์ิมนตรี  
จงัหวดัล าปาง 
 

  

ประเภทวชิาการ/วจัิย จ านวน 5 ราย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง/สถานทีท่ างาน 
1.  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พิมพพ์รรณ  ศิลปสุวรรณ กรรมการบริหารหลกัสูตร Dr.PH.Major in Global Health 2017 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

2.  ศาสตราจารย ์ดร.ศุขธิดา  อุบล ศาสตราจารย ์ภาควชิาจุลชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

3.  ศาสตราจารย ์ดร.ลีรา  กิตติกลู รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

4.  ศาสตราจารย ์ดร.สมปอง  คลา้ยหนองสรวง ศาสตราจารย ์ภาควชิาชีวเคมี  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

5.  ศาสตราจารย ์ดร.มลัลิกา  อ่ิมวงศ ์ หวัหนา้ภาควชิาชีวโมเลกลุและพนัธุศาสตร์โรคเขตร้อน  
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

 

ประเภทบริหาร  จ านวน  13 ราย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง/สถานทีท่ างาน 
1.  ศาสตราจารย ์เกียรติคุณ นายแพทยอ์รรถ  นานา -  นายกสมาคมวทิยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย  

-  นายกสมาคมปราบวณัโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
-  คณบดีวทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 
 มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2550-2559 
 

2.  ศาสตราจารย ์ดร.ธวชัชยั  ศุภดิษฐ ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและยทุธศาสตร์การพฒันา  
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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ประเภทบริหาร  จ านวน  13 ราย (ต่อ) 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง/สถานทีท่ างาน 
3.  ศาสตราจารย ์นายแพทยส์ารเนตร์  ไวคกลุ -  ท่ีปรึกษาภาควชิาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบดั  

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยายาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
-   ผูอ้  านวยการศูนยเ์น้ือเยือ่ชีวภาพกรุงเทพฯ ในพระอุปถมัภ ์ 
 สมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส 
 ราชนครินทร์ พ.ศ. 2545-2560 
-   นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
  พ.ศ. 2559-2561 
-   นายกแพทยสมาคมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พ.ศ.2559-2561 
 

4.  รองศาสตราจารยเ์กษม  อศัวตรีรัตนกลุ -  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
-  รองศาสตราจารยภ์าควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
 

5.  รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ์   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
 

6.  Mr.Phouvanh Chanthavong Director General of Skills Development and Employment Department, 
Ministry of Labour and Social Welfare (MOLSW), Lao PDR   
 

7.  รองศาสตราจารย ์ดร.วไิลวรรณ  โชติเกียรติ คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต
หาดใหญ่ 
 

8.  รองศาสตราจารย ์ดร.รัชนี  สรรเสริญ คณบดีส านกัวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
 

9.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั  สุทธะนนัท ์ อธิการบดีมหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.ทนัตแพทยห์ญิงวรานุช  ปิติพฒัน์ คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

11. Prof. MD. Gias Uddin Ahsan Pro Vice Chancellor (D) & Dean, School of Health and Life Sciences 
North South University (NSU) & Executive Director, NSU Global 
Health and Climate Research Institute (NGH&CRI) 
 

12. รองศาสตราจารย ์ดร.นุจรี  ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
 

13. นายสุรสิทธ์ิ  คิวประสพศกัด์ิ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) บริษทัเทอร์ราไบทโ์ซลูชัน่ จ ากดั 
(มหาชน)  
 

 

ผูท่ี้ได้รับการคัดเลือก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะมอบโล่และค าประกาศ เกียรติคุณ ในงาน         
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 วนัเสาร์ที ่17 มีนาคม 2561  เวลา 15.30 น.  ณ  โรงแรมรอยลัริเวอร์ (เชิงสะพานซงัฮ้ี) กรุงเทพมหานคร  
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2561 
 
 

(รองศาสตราจารย ์นายแพทยม์นัตรี  จุลสมยั) 
นายกสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัมหิดล 


