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ท าเนียบศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล   ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 –ปัจจุบัน 

ประจ าปี  2544 
ทูลเกลา้ฯ  ถวาย ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ  เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์  อคัรราชกมุารี 

 
ประจ าปี 2545 

1.  ประเภทวชิาการ/วจิยั 
1. ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ชิยั  เหล่าสมบติั 
2. ศาสตราจารย ์ดร.อานนท ์ บุณยะรัตเวช 
3. ศาสตราจารย ์ดร.พิไลพนัธ์  พุธวฒันะ 

2.  ประเภทบริหาร 
1. ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยก์นก  ภาวสุทธิไพศิฐ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.วรีะพงศ ์ ปรัชชญาสิทธิกลุ 

3.  ประเภทบริการ 
1. นางณฏัฐญา  พฒันะวาณิชนนัท ์
2. นางสาวนงนุช  บุณยเกียรติ 

4.  ประเภทบูรณาการทัว่ไป  
1. รองศาสตราจารยอ์รัญญา  เชาวลิต 

        2. นางนิตยา  แสงเลก็ 

ประจ าปี  2546 
1.  ประเภทวชิาการ/วจิยั 

1.  ศาสตราจารย ์ ดร. วรชาติ   สิรวราภรณ์ 
2.  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.วชิยั  บุญแสง 

 

2.  ประเภทบริหาร 
1.  รองศาสตราจารย ์ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี 
2.  รองศาสตราจารย ์ ดร.สุมนต ์ สกลไชย 
3.  รองศาสตราจารย ์ทนัตแพทย ์ดร.จีรศกัด์ิ นพคุณ 
4.  สตัวแพทยห์ญิงวนัทนีย ์  รัตนศกัด์ิ 

3.  ประเภทบริการ 
1.  อาจารยเ์ฉลิมพล  พลมุข 
2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นสพ.ปานเทพ รัตนากร 

4.  ประเภทบูรณาการทัว่ไป 
 -ไม่มีผูส้มควรไดรั้บการคดัเลือก 

ประจ าปี  2547 
1.  ประเภทวชิาการ/วจิยั 

1.  รองศาสตราจารยป์ราณี  ใจอาจ 
2.  ศาสตราจารยม์าลยั  วรจิต 

2.  ประเภทบริหาร 
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารยช์วนี  ทองโรจน ์
 2.  รองศาสตราจารย ์ทพญ.ทิพาพร  วงศสุ์รสิทธ์ิ 

3.  ประเภทบริการ 
1.  นางสาวชูศรี  คูชยัสิทธ์ิ 
2.  นางศรีวรรณา  ตนัศิริ 

4.  ประเภทบูรณาการทัว่ไป 
1.  รองศาสตราจารยเ์ชิดชยั  ตนัติศิรินทร์ 
2.  แพทยห์ญิงเพญ็นภา  ทรัพยเ์จริญ 

ประจ าปี  2548 
1.  ประเภทวชิาการ/วจิยั 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.กา้น  จนัทร์พรหมมา 
2. รองศาสตราจารย ์ทนัตแพทยป์ระทีป พนัธุมวนิช 
3. ศาสตราจารย ์ดร.วฒันาลยั  ปานบา้นเกร็ด 
4. ศาสตราจารย ์ดร.สมพล  ประคองพนัธ ์
5. Dr.Sangkot  Marzuki 

2.  ประเภทบริหาร 
1. อาจารยก์นกวรรณ  ฉนัธนะมงคล 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.ธีรวฒัน์  มงคลอศัวรัตน์ 
3. ดร.มณฑาทิพย ์ ไชยศกัด์ิ 
 

3.  ประเภทบริการ 
1. นางจนัทร์ฉาย  ตระกลูดี 

4.  ประเภทบูรณาการทัว่ไป 
 1.  นายจรัญ  สายเพช็ร  (เสียชีวติแลว้) 
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ประจ าปี  2549 

1. ประเภทวชิาการ/วจิยั 
 1. ศาสตราจารย ์ดร.จ ารัส  ล้ิมตระกลู 
  2. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัวฒัน์  ต่อสกลุแกว้ 
 3. ดร.ปราณี  ฟู่ เจริญ  
 

2. ประเภทบริหาร 
 1. รองศาสตราจารย ์ดร.เจริญศรี  มิตรภานนท ์
 2. ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.ภกัดี  โพธิศิริ 
 3. ศาสตราจารย ์นายแพทยว์รุิฬห์ เหล่าภทัรเกษม    
 4. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์นทราวดี  เธียรพิเชฐ  
 5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุณวงศ ์เทพชาตรี 

3. ประเภทบริการ 
 1. รองศาสตราจารยล์าวณัย ์ ผลสมภพ 
 2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุนนัทา  วบูิลยจ์นัทร์ 

 

4.  ประเภทบูรณาการทัว่ไป 
 1. อาจารยกิ์จชยั  ส่องเนตร 
 2. รองศาสตราจารย ์ดร.จินตนา  ตั้งวรพงศช์ยั 
 3. อาจารยทิ์นวฒัน ์ มฤคพิทกัษ ์
    4.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลิาศ  พุม่พิมล 

ประจ าปี  2550 
1.  ประเภทวชิาการ/วจิยั 
 1.  ศาสตราจารยน์ายแพทยส์มหวงั  ด่านชยัวจิิตร 
 

2.  ประเภทบริหาร 
 1.  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ทนัตแพทยส์มศกัด์ิ  จกัรไพวงศ ์
 2.  รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ชาติ  อารีมิตร 
 3.  นายธวชัชยั  ไทยเขียว 
 4.  นายเสรีรัตน์  ประสุตานนท ์

3. ประเภทบริการ 
 1. ศาสตราจารยค์ลินิก นพ.สุพฒัน์ วาณิชยก์าร 
 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นพ.ธวชัชยั พีรพฒัน์ดิษฐ ์

4.  ประเภทบูรณาการทัว่ไป 
 1.  นางสมคิด  รอดอินทร์ 
 2.  นางสาวสุกญัญา  เนตะศาสตร์ 

ประจ าปี  2551 
1.  ประเภทวชิาการ/วจิยั 
1. ศาสตราจารย ์ดร.ปิยะรัตน์  โกวทิตรพงศ ์
2. ศาสตราจารย ์ดร.มนสั  พรหมโคตร 
3. ศาสตราจารย ์นายแพทยย์งยทุธ  สหสักลุ 
4. ศาสตราจารย ์ดร.สมทรง  บุรุษพฒัน์ 

  5. ศาสตราจารย ์ดร.สุพจน์  หารหนองบวั 
 6. รองศาสตราจารย ์ดร.ไสยวชิญ ์ วรวนิิต 

2.  ประเภทบริหาร 
 1.  นายบุญสนอง  บุญมี 
 2.  รองศาสตราจารย ์ดร.ฟองค า  ติลกสกลุชยั 
 3.  นางสาวเยาวลกัษณ์  หาญวชิรพงศ ์
 4.  รองศาสตราจารย ์ดร.วนิยั  ดะห์ลนั 
 5.  รองศาสตราจารยศ์ศิธร  วรรณพงษ ์
 6.  นางอรพินท ์ วงศชุ์มพิศ 
 7.  รองศาสตราจารย ์ทนัตแพทยอิ์นทรพล  หอวจิิตร 

3. ประเภทบริการ 
1.  รองศาสตราจารยก์รรณิการ์  วิจิตรสุคนธ ์
2.  นางรุจเรขา  วทิยาวฑุฒิกลุ 
3.  นางรุจิรา  สมัมะสุต 
4.  นายแพทยอุ์ปทิน  รุ่งอุทยัศิริ 

4.  ประเภทบูรณาการทัว่ไป 
1.  รองศาสตราจารยธ์รา  วริิยะพานิช 
2.  รองศาสตราจารย ์ดร.พิณทิพ  ร่ืนวงษา 
3.  ศาสตราจารย ์ดร.พิไล  พลูสวสัด์ิ 
4.  รองศาสตราจารยพ์ิษณุ  อุตตะมะเวทิน 
5.  ดร.สุภาภรณ์  ปิติพร 
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ประจ าปี  2552 
1.  ประเภทวชิาการ/วจิยั 
1. ศาสตราจารย ์ดร.ภาวณีิ  ปิยะจตุรวฒัน์ 
2. ศาสตราจารย ์เกียรติคุณสมศกัด์ิ  พนัธุวฒันา 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑามณี  สุทธิสีสงัข ์
4. รองศาสตราจารยว์ชัรพงศ ์ พทุธิสวสัด์ิ 

  5. รองศาสตราจารย ์ดร.วารุณี  ฟองแกว้ 
 6. รองศาสตราจารย ์ดร.ศรีสกลุ  สงัขท์องจีน 
 7.  รองศาสตราจารย ์ดร.สาธิต  พุทธิพิพฒัน์ขจร 
 8.  รองศาสตราจารย ์ดร.สุภาภรณ์  ชีวะธนรักษ์ 
 9.  รองศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี  สิงห์นอ้ย 
 10.รองศาสตราจารย ์ดร.เอมอชัฌา  วฒันบุรานนท ์
 11. ดร.ละออ ชยัลือกิจ 

2.  ประเภทบริหาร 
 1.  รองศาสตราจารย ์ดร.บงัอร  ศรีพานิชกลุชยั 
 2.  รองศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ วณิตยธ์นาคม 
 3.  รองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยพ์ิทยา  จารุพนูผล 
 4.  นายศิริโรจน์  ชาวปากน ้ า 
 
4.  ประเภทบูรณาการทัว่ไป 

1.  รองศาสตราจารย ์ดร.กหุลาบ  รัตนสจัธรรม 
2.  รองศาสตราจารย ์ดร.พรรณวดี  พธุวฒันะ 
3.  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ ทพ.ดร.สุขสมยั  สมพงษ ์
4.  นางศุภรัตน์  โชติสกลุรัตน์ 

      5.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศรี  ดาวฉาย 
3. ประเภทบริการ 
1.  รองศาสตราจารย ์ดร.ปรียา  ลีฬหกลุ 
2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวนิจ  นิจอนนัตช์ยั 

 

 

ประจ าปี  2553 
1.  ประเภทวชิาการ/วจิยั 
 1.  ศาสตราจารย ์ดร.ทรงศกัด์ิ  เพช็รมิตร 
 2.  รองศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ  พงศจ์รรยากลุ 
 3.  รองศาสตราจารย ์ดร.เภสชักรพรศกัด์ิ  ศรีอมรศกัด์ิ   
 4.  รองศาสตราจารย ์ดร.ศนัสนีย ์ ชูแวว   
 5.  รองศาสตราจารย ์ดร.สุสณัหา  ยิม้แยม้ 
 6.  รองศาสตราจารยเ์สาวภาคย ์ วรลคันากลุ  
 7.   รองศาสตราจารย ์ดร.โสพิศ  วงศค์  า 
 8.  รองศาสตราจารย ์ดร.โสภนา  ศรีจ าปา 

2. ประเภทบริหาร 
1.  ศาสตราจารย ์นายแพทยส์มพล  พงศไ์ทย 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  
3.  รองศาสตราจารย ์ดร.เภสชักรหญิงจุฑามาศ สตัยววิฒัน์  
4.  นางรัชนี  เอมะรุจิ 
5. นางเพญ็จิต  งามนิธิพร  
6.  รองศาสตราจารย ์ดร.สมใจ  พทุธาพิทกัษผ์ล 

  

4.  ประเภทบูรณาการทัว่ไป 
 1.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เจษฎา  เด่นดวงบริพนัธ์ 
 2.  อาจารยบุ์ญทิพย ์ ลิขิตพงษว์ทิย ์
 3.  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รรณวดี  ตนัติศิรินทร์  
 4.  ดร.วฒันา  กนับวั 
 5.  ดร.วมิลพรรณ  นิธิพงศ์ 
 6.  นางสุกญัญา  บรรณเภสชั  
 7.  ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ขมุาลย ์ ประสมศกัด์ิ 
 8.  นายอ าพร  ณ นิโรจน ์ 

 
3.  ประเภทบริการ 
1.  รองศาสตราจารยว์จิิตรา  กสุุมภ ์
2.  อาจารย ์ดร.สุนนัท ์ สินซ่ือสตัยก์ลุ 
3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพรรณี  สุ่มเลก็  
4.  นาวาอากาศโทหญิง ดร.โสพรรณ  โพทะยะ  
5.  นางสาวสดใส  เกตุไนย 
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ประจ าปี  2554 

1. ประเภทวชิาการ/วจิยั 
 1.  ศาสตราจารย ์ดร.จิระพนัธ์  กรึงไกร 
 2.  ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสฤกพรรณ  วไิลลกัษณ์ 
 3.   ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารัศมี  
 4.  รองศาสตราจารย ์ดร.เบญจวรรณ  ววิฒันปฐพี   
 5. รองศาสตราจารย ์ดร.วรนุช  ฉัตรสุทธิพงษ ์  
 6.  รองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยสุ์ธี  ยกสา้น 
 7. รองศาสตราจารย ์ดร.สุนีย ์ กอรปศรีเศรษฐ ์

2. ประเภทบริหาร 
 1.  นายพงษเ์ทพ  จารุอ าพรพรรณ 
 2.  นายแพทยสุ์พฒัน์  ธาตุเพชร 
 3.  นายสุริยา  ยขีนุ 
 

3. ประเภทบริการ 
 1.  รองศาสตราจารย ์ดร.วนิดา  พวกลุ 
 2.  รองศาสตราจารยท์นัตแพทยห์ญิงมาลี  อรุณากรู 
 3.   นางสาวสดุดี  โรจนะภิรมย ์

4. ประเภทบูรณาการทัว่ไป 
 1.  ดร.กรรณิกา  เรืองเดช 
 2.  ดร.ศกัดา  พรึงล าภู 
 

ประจ าปี  2555 
1. ประเภทวชิาการ/วจิยั 
 1.  ศาสตราจารย ์ดร.ประมวล  ตั้งบริบูรณ์รัตน ์
 2.   ศาสตราจารย ์ดร.รังสรรค ์ ตั้งตรงจิตร 

 3.  ศาสตราจารย ์ทนัตแพทยห์ญิงละอองทอง  วชัราภยั 

 4.  ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ชิร  คชการ 

 5.  รองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยน์รัตถพล  เจริญพนัธ์ุ 

2. ประเภทบริหาร 
 1.  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยเ์จริญ  โชติกวณิชย ์
 2.  ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยอ์ุดม  คชินทร 
 3.  รองศาสตราจารย ์ดร.ฤๅเดช  เกิดวชิยั 

 4.  อาจารย ์ดร.วศิน  ยวุนะเตมีย ์

 5.  ดร.สุรพล  ชามาตย ์

3. ประเภทบริการ 
 1.  นางสาวจุฬาพร  ประสงัสิต 

 2.  นางดวงแข  พิทกัษสิ์น  
 3.   นางวลัลภา  สงัฆโสภณ 

4. ประเภทบูรณาการทัว่ไป 
 1.  พลต ารวจเอก วนัชยั  ศรีนวลนดั 
 2.  พนัเอกหญิง ดร.จริยาณาฏ  เกวี 
 3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เนตรนภา  คู่พนัธวี 
 4.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อ่ียม  ทองดี 
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ประจ าปี  2556 

1. ประเภทวชิาการ/วจิยั 
 1.  ศาสตราจารยน์ายแพทย ์พิภพ  จิรภิญโญ  
 2.  ศาสตราจารยน์ายแพทย ์วนัชยั  วนะชิวนาวนิ 
 3.  ศาสตราจารยน์ายแพทย ์พลรัตน์  วไิลรัตน์ 
 4.  รองศาสตราจารย ์ดร.สุจริตลกัษณ์  ดีผดุง 
 5.  รองศาสตราจารย ์ดร.มธุรส  พงษลิ์ขิตมงคล 
 6.  รองศาสตราจารย ์ดร.บรรจบ  ศรีภา 
 
3. ประเภทบริการ 
 1.  ศาตราจารยค์ลินิก สญัชยั  บลัลงักโ์พธ์ิ 
 2.  รองศาสตราจารย ์ดร.ไถอ้อน  ชินธเนศ 
 3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา  สุขเกษม 
 4.  ดร.สุดารัตน์  ธีระวร 
 
4. ประเภทบูรณาการทัว่ไป 
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชลลดา  มงคลวนิช 
 2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุไรพร  จิตตแ์จง้ 
  3.  นายแพทยศุ์ภกิจ  ศิริลกัษณ์ 

2. ประเภทบริหาร 
 1.  พระราชบณัฑิต (ธรณิศ ชาคโร)  
 2.  รองศาสตราจารยส์มชาย วริิยะยทุธกร  
 3.  นายแพทยนิ์ทศัน์  รายยวา 
 4.  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ ์
 5.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จริยา  วทิยะศุภร 
 6.  ผูช่้วยศาสตราจารยน์ภาภรณ์  สนัพนวฒัน์ 
 7.  รองศาสตราจารย ์ดร.วาทินี  บุญชะลกัษี 
 8.  นางอุบลรัตน์  โพธ์ิพฒันชยั 
 9.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.นายแพทย ์ธวชัชยั  กมลธรรม 
 10.  พลอากาศโท ธีระภาพ  เสนะวงษ ์
 11.  ดร.จิราพร  วฒันศรีสิน  
 12.  ดร.เพลินตา  พรหมบวัศรี 
 13.  รองศาสตราจารย ์ดร.จุไรรัตน์  นนัทานิช 
 14.  นายแพทยชุ์ติเดช  ตาบ-องครักษ ์
 15.  รองศาสตราจารย ์นายแพทยว์ชิาญ  โชคธนะศิริ 
 16.  รองศาสตราจารย ์ดร.สืบสกลุ  อยูย่นืยง 
 17.  รองศาสตราจารย ์ดร.วสุธร  ตนัวฒันกลุ 

ประจ าปี 2557 
1.  ประเภทวชิาการ/วจิยั 
 1.  ศาสตราจารย ์นายแพทยแ์สงชยั  พฤทธิพนัธ์ุ 
2.  ศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั  มาลีวงษ ์
3.  ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงศศิธร  ผูก้ฤตยาคามี 
4.  ศาสตราจารย ์พนัต ารวจเอกหญิง ดร.พชัรา สินลอยมา 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.สุรศกัด์ิ  วงศรั์ตนชีวนิ 

 6.  รองศาสตราจารย ์ดร.ศราวฒิุ  จิตรภกัดี 
 

3.  ประเภทบริการ 
1.  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยส์วสัด์ิ  หิตะนนัท ์
2.  ดร.กมลรัตน์  เทอร์เนอร์ 
3.  Dr.Khaing Khaing Soe 
4.  นายวาทิตต ์ ดุริยองักรู 

4.  ประเภทบูรณาการทัว่ไป 
1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จุฬารักษ ์ กววีธิชยั 
2.  อาจารยว์สนัตช์าย  อ่ิมโอษฐ์ 
3.  พนัเอกหญิง ดร.ทิพยว์รรณ  ช่ืนจิตร 
4.  นางสาวอารีย ์ บุญผอ่ง 
5.  ดร.นารถลดา  ขนัธิกลุ 
6.  อาจารย ์ดร.ระพี  บุญเปล้ือง 

2.  ประเภทบริหาร 
1.  รองศาสตราจารยไ์พบูลย ์ ดวงจนัทร์ 
2.  รองศาสตราจารย ์ดร.พลูสุข  หิงคานนท ์
3.  ศาตราจารย ์เกียรติคุณ นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร์ 
4.  ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงเยาวลกัษณ์  สุขธนะ 
5.  รองศาสตราจารย ์ดร.พินิติ  รตะนานุกลู 
6.  พลต ารวจโทประวฒิุ  ถาวรศิริ 
7.  นาวาเอกหญิงศรีศุภรณ์  รุธิรวฒัน ์
8.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    
9.  นายกาศพล  แกว้ประพาฬ 
10.  Dr.Pham Le Tuan 
11.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นายสตัวแพทยก์ าลงั  ชุมพลบญัชร 
12.  Brigadier General Dr. Tin Maung Hlaing 
13.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สงครามชยั  ลีทองดี 
14.  นางจริยา  ปัญญา 

 



 6 
 

 ประจ าปี 2558 

1.  ประเภทยอดเยีย่มทุกด้าน 
 1. ศ.เกียรติคุณ นายแพทยอ์รุณ  เผา่สวสัด์ิ 
 2. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย ์ปิยะสกล สกลสตัยาทร 

2.  ประเภทบริการ 
 1.  ศ.คลินิกเกียรติคุณ แพทยห์ญิงอรพรรณ ทองแตง 
 2  นายแพทยจ์รัญ  บุญฤทธิการ 
 3.  นางพรพิมล  อดมัส์ 
 4.  นางวภิาวนิ  วฒันะประการชยั 

3.  ประเภทบูรณาการทัว่ไป 
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวณีิ  ววิฒัน์วานิช 
 2.  พนัเอกหญิง รองศาสตราจารย ์ดร.นนัทพร  วรีวฒัน์ 
 3.  รองศาสตราจารย ์ดร.นพวรรณ  เปียซ่ือ 
 4.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทร์วภิา  ดิลกสมัพนัธ์ 
 5.  รองศาสตราจารย ์ดร.ช่ืนจิตต ์ บุญเฉิด 
 6.  นายธวชัชยั  ไทยเขียว 

4.  ประเภทวชิาการ/วจิยั 
 1.  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.อรษา  สุตเธียรกลุ 
 2.  ศาสตราจารยว์ชัรินทร์  รุกขไชยศิริกลุ 
 3.  ศาสตราจารย ์ดร.ปานสิริ  พนัธ์ุสุวรรณ 
 4.  ศาสตราจารย ์ดร.ชชัชยั  ตะยาภิวฒันา 
 5.  ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทย ์คม  สุคนธสรรพ ์
 6.  ศาสตราจารย ์ดร.ชนนัท ์ องัศุธนสมบติั 
 7.  ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง พรรณี   ปิติสุทธิธรรม 

5.  ประเภทบริหาร 
 1.  พระราชปริยติัโมลี (สุทศัน์  วรทสฺสี ป.ธ.9) 
 2.  ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย ์ธีรวฒัน์  กลุทนนัทน ์
 3.  รองศาสตราจารย ์ดร.เภสชักร วทิยา  กลุสมบูรณ์ 
 4.  รองศาสตราจารย ์ดร.เภสัชกร จกัรพนัธ์  ศิริธญัญาลกัษณ์ 

 5.  Hon. Dr. Nguyen Van Tien, MP 
 6.  Dr.Luong  Ngoc Khue 
 7.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  ภู่พฒัน์วบูิลย ์

 

 


