
   ประกาศ  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 
เร่ือง รายช่ือศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 

ประจ าปี 2558 
-------------------------------------------------------------   

 ตามท่ีสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาศิษยเ์ก่าดีเด่นบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  ดงัค าสั่งสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั ท่ี  014/2558  ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2558 นั้น บัดน้ี
คณะอนุกรรมการสรรหาศิษยเ์ก่าดีเด่นบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ไดด้ าเนินการคดัเลือกศิษยเ์ก่าดีเด่นบณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวทิยาลยัมหิดล  ประจ าปี 2558 เสร็จส้ินแลว้ 
 สมาคมศิษยเ์ก่าบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล   จึงขอประกาศรายช่ือผูไ้ด้รับการคดัเลือกเป็นศิษยเ์ก่าดีเด่น
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  ประจ าปี 2558 ดงัน้ี 

 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง/สถานทีท่ างาน 

ประเภทบริการ 
1. ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ แพทยห์ญิงอรพรรณ ทองแตง ท่ีปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

2. นายจรัญ  บุญฤทธิการ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี 
 

3. นางพรพิมล  อดมัส์ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวจิยั และหวัหนา้ส านกังานบริการการวจิยั  
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล 

4. นางวภิาวนิ  วฒันะประการชยั พยาบาล  (หัวหน้าหน่วยตรวจผูป่้วยพิเศษ ศูนยโ์รคหัวใจฯ ชั้น 4 
และผูช้  านาญการพิเศษ) งานการพยาบาลระบบหวัใจและหลอดเลือด 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 

ประเภทบูรณาการทั่วไป 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวณีิ  ววิฒัน์วานิช ประธานหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
6. พนัเอกหญิง รองศาสตราจารย ์ดร.นนัทพร  วรีวฒัน์ หวัหนา้ภาควชิาชีวเคมี   

กองการศึกษา วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.นพวรรณ  เปียซ่ือ ประธานหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทร์วภิา  ดิลกสมัพนัธ์ รองอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.ช่ืนจิตต ์ บุญเฉิด กรรมการประจ าคณะ ประเภทผูแ้ทนคณาจารยป์ระจ า และ 
ประธานสภาอาจารย ์คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

10. 
 

นายธวชัชยั  ไทยเขียว รองปลดักระทรวงยติุธรรม 
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ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง/สถานที่ท างาน 

ประเภทวชิาการ/วจิยั 
11. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.อรษา  สุตเธียรกลุ ผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต จงัหวดัปทุมธานี 
12. ศาสตราจารยว์ชัรินทร์  รุกขไชยศิริกลุ ศาสตราจารยป์ระจ าภาควชิาเคมี  คณะวทิยาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
13. ศาสตราจารย ์ดร.ปานสิริ  พนัธ์ุสุวรรณ ศาสตราจารย ์สาขากายวภิาคศาสตร์ และ 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
14. ศาสตราจารย ์ดร.ชชัชยั  ตะยาภิวฒันา ศาสตราจารยป์ระจ าภาควชิาเทคนิคการแพทย ์ 

แขนงภูมิคุม้กนัวทิยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

15. ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทย ์คม  สุคนธสรรพ ์ ศาสตราจารยป์ระจ าภาควชิาปรสิตวทิยา   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

16. ศาสตราจารย ์ดร.ชนนัท ์ องัศุธนสมบติั ศาสตราจารย ์สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

17. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง พรรณี   ปิติสุทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรต และนวตักรรม  
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล 

ประเภทบริหาร   
18. พระราชปริยติัโมลี (สุทศัน์  วรทสฺสี ป.ธ.9) เจา้อาวาสพระอารามหลวง วดัโมลีโลกยาราม ราชวรวหิาร 

กรุงเทพมหานคร 
19. ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทย ์ธีรวฒัน์  กลุทนนัทน์ ท่ีปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
20. รองศาสตราจารย ์ดร.เภสชักร วทิยา  กลุสมบูรณ์ ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
21. รองศาสตราจารย ์ดร.เภสชักร จกัรพนัธ์  ศิริธญัญาลกัษณ์ คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
22. Hon. Dr. Nguyen Van Tien, MP 

 

- Member of Parliament,  
- Vice Chair of Parliamentary Committee for Social    
  Affairs, 12,13 term 

23. Dr.Luong  Ngoc Khue Director General, Medical Services Administration 
 

24. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  ภู่พฒัน์วบูิลย ์ คณบดีคณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
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ประเภทยอดเยีย่มทุกด้าน 
25. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์รุณ  เผา่สวสัด์ิ ท่ีปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ 

รองประธาน คนท่ี 1 ศิริราชมูลนิธิ 
26. ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทย ์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

 
ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะมอบโล่และค าประกาศ เกียรติคุณ ในงาน

ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2558 วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559  เวลา 17.30 น.  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ (เชิงสะพานซงัฮ้ี) 
กรุงเทพมหานคร  
 
 
 

     ประกาศ ณ วนัท่ี  2 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 
 
        

                                                                      (รองศาสตราจารย ์นายแพทยม์นัตรี  จุลสมยั) 
                                                                     นายกสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั  

                                                                   มหาวทิยาลยัมหิดล 


