
รายนามศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ าป ี2537  1. ผศ.ดร.ไพโรจน์  เปรมปรีดิ ์   ประจ าป ี2546        1.ศ.(พิเศษ) พ.ต.ต. ดร. ยงยุทธ  สาระสมบัติ 
  2. ศ.ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์     2. ศ. ดร.เลียงชัย  ลิ้มล้อมวงศ์ 

3. ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท ์     3. ศ.นพ. ศรชัย  หลูอารีย์สุวรณ 
4. นายไพบูลย ์ วัฒนศิริธรรม   ประจ าป ี2547       1. นพ.สุรพงษ์  สืบวงศ์ลี  

 5. นายโอฬาร   ไชยประวัติ     2. พลโท.นพ.  ประวิชช์  ตันประเสริฐ 
  6. ศ.นพ.เกษม  วัฒนชัย     3. ศ.ดร. นงนุช  ตันไพจิตร   

7. นายจรุง  หนูขวัญ               4. ศ.ดร. วิฑูรย์  ไวยนันท ์  
8. ศ.ดร.ศุภชัย  พานิชภักดิ์     5. ศ.ดร. สกล  พันธุย์ิ้ม  

ประจ าป ี2538 1.รศ.ดร.สุมณฑา  พรหมบุญ      ประจ าป ี2548      1. นพ. พรหมินทร์  เลิศสุริย์เดช 
2. นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท์     2. รศ. ดร. ภิญโญ  พานิชพันธ์ 

ประจ าป ี2539 1.ศ.ดร.ธีระยุทธ  กลิ่นสุคนธ ์            3. ศ. เกียรติคุณ ดร. วิชัย  บุญแสง 
2.ศ.เกียรติคุณ ดร.สนิท มกรแก้วเกยูร      4. นพ. ส าเริง  แหยงกระโทก   
3.ศ.นพ.สุรพล  อิสรไกรศิล   ประจ าป ี2549      1. ศ. เกียรติคุณ ดร. ชัชนาถ  เทพธรานนท์  
4.ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ ์           2. ศ. นพ. บุญส่ง  องค์พิพัฒนกุล 
5.รศ.นพ.ประพจน์  คล่องสู้ศึก          3. นพ. ธีรศักดิ์  คทวณิช   

ประจ าป ี2540 1.ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช         4. ดร. ปวเรศ  บุญตานนท ์  
2.ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล   ประจ าป ี2550        1. ศ. เกียรติคุณ ดร. วิสุทธิ์  ใบไม้ 
3.ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน             2. ศ.นพ. ศรีประสิทธิ์  บุญวิสุทธิ ์

    4.ศ.นพ.นิพนธ์  พวงวรินทร์          3. ดร. พิชัย   สนแจ้ง 
   5.ศ.ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์            4. ดร. สุพัฒน์  หวังวงศ์วัฒนา 
ประจ าป ี2541 1.ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า     5. ศ. ดร. สุพจน์  หาญหนองบวั 
       จุฬาภรณวลัยลกัษณ์ อัครราชกุมาร ี     6. ศ. ดร. อานนท์  บุณยะรัตเวช   

 2.ศ.นพ.สมพล  พงศ์ไทย      ประจ าป ี2551         1. ศ. ดร. จ ารัส  ลิ้มตระกูล 
3.ศ.นสพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร     2. รศ. นสพ. ปานเทพ  รัตนากร 

        4.รศ.นพ.วิชาญ  วิทยาศัย          3. ดร. นิลวรรณ  เพชระบูรณิน 
ประจ าป ี2542 1.ศ.นพ.ภิเศก  ลุมพิกานนท ์            ประจ าป ี2552         1. นพ.สุวิทย์   วิบุลผลประเสริฐ  

2.นพ.ศุภชัย  คุณารัตนพฤกษ์     2. ศ.ดร. วีระพงศ์   ปรัชชญาสิทธิกุล 
          3.ศ.คลินิก ทพ.สมศักดิ์  จักรไพวงศ์      3. ศ.ดร. ชัยวัฒน์   ตอ่สกุลแกว้ 
        4.ศ.นพ.สมิง  เก่าเจริญ          4. ศ. พิเศษ ทพ. สิทธิ ส. ศรีโสภาค 

5.Prof. Dr. Sangkot   Marzuki   ประจ าป ี2553         1. ศ. นพ. สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล 
 6.Prof. Dr. Nelia P. Salazar       2. ศ. พญ. แสงสุรีย์  จูฑา (วิบูลย์ไชยนนัท์) 

  ประจ าป ี2543 1.ศ.นพ.ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์     3. พล.ต.ท. นพ. จงเจตน์  อาวเจนพงษ์ 
          2.รศ.ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ       4. ศ. พญ. บุญมี  สถาปัตยวงศ์ 

3.พล.ต.ท.สมศักดิ์  วิวัฒน์อนันต ์   ประจ าป ี2554 1.พล.อ.ต. เพียร โตท่าโรง 
4.ศ.ดร.อภิชาต  สุขส าราญ          2.ศ.นพ. อร่าม โรจนสกุล 

  ประจ าป ี2544 1.ศ.นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์         3.รศ.ดร.ไสยวิชญ์ วรวินิต 
2.ศ.พญ.คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท ์      4.นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ 
3.นายศิริธัญญ์  ไพโรจน์บริบูรณ์   ประจ าป ี2555 1. ศ. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์  
4.นายนิพนธ ์วามะศิริ       2.ศ.นพ. วินิต พัวประดษิฐ์  

ประจ าป ี2545 1.ศ.ดร.นพ.พรชัย  มาตังคสมบัติ     3.ดร. รอยล จิตรดอน 
  2.ศ.ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนฑล     4. Prof. Albert M. Hutapea 

3.นางสตรี  ประทีประเสน   ประจ าป ี2556 1.ศ.ดร. สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์  
4.ศ.ดร.อ านวย  ถิฐาพันธ ์     2.ศ.ดร. โสพิศ วงศ์ค า  

3.ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ 
4.ดร. วิไลพร เจตนจันทร์ 



ประจ าป ี2557 1.ศ.ดร.บรรจบ   ศรีภา    ประจ าป ี2558 1.ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ 
  2.ศ.ดร.พิไลพันธ์   พุธวัฒนะ     2.รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล 
  3.ศ.คลินิก นายแพทยอ์ุดม   คชินทร    3.ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  
  4.นางมิ่งขวัญ   วิชยารังสฤษดิ์     4.ศ. ดร. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา 
ประจ าป ี2559 1.ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ประจ าป ี2560 1.นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต ์
  2.ศ.เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตราชู    2.ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชต ิ
  3.นายแพทย์ววิัฒน์ โรจนพิทยากร     3.ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 

4.ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์   ประจ าป ี2562 1. ดร.ชญาน์ จันทวส ุ
ประจ าป ี2561 1.ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์    2. ศ. ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจบี 

2.ศ.พิเศษ เภสัชกร ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี    3. นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ 
  3.ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา      
  4.นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 
ประจ าป ี2563 1.ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง 
  2.ดร.น าชัย ชีวววิรรธน ์

3.ศ.วิจัย ดร.เจตสุมน (สัตตบงกช) ประจ าศรี 

 

https://science.mahidol.ac.th/sc-alumni/Chaya.pdf
https://science.mahidol.ac.th/sc-alumni/Waranun.pdf
https://science.mahidol.ac.th/sc-alumni/Suparat.pdf
https://science.mahidol.ac.th/sc-alumni/Suradej_H.pdf
https://science.mahidol.ac.th/sc-alumni/Namchai_C.pdf
https://science.mahidol.ac.th/sc-alumni/Jetsumon_P.pdf

