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 สารบัญ 

  เรื่อง       หน้า 

 -  ก ำหนดกำร         3 

 -  กลุ่มผู้ที่ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์     4 
 มหำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก เครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
 ตระกูลจุลจอมเกล้ำ เหรียญดุษฎีมำลำเข็มศิลปวิทยำ 

 -  กลุ่มผู้ได้รับรำงวัลดีเด่นระดับมหำวิทยำลัย ระดับชำติ    5-12 
 หรือ นำนำชำติ หรือเทียบเท่ำ และกลุ่มผู้ได้รับกำร 
 ประกำศเกียรติคุณ หรือยกย่องในระดับชำติ หรือ 
 นำนำชำติ หรือเทียบเท่ำ  

 -  กลุ่มผู้ได้รับต ำแหน่งส ำคัญระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง    12 
 อธิบดี อธิกำรบดี คณบดี หรือเทียบเท่ำ 

 -  กลุ่มผู้ได้รับต ำแหน่งประธำนรำชวิทยำลัย วิทยำลัย               13 
 นำยกสภำวิชำชีพ หรือนำยกสมำคมวิชำชีพระดับชำติ  
 นำนำชำติ หรือเทียบเท่ำ 

 -  กลุ่มผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นศำสตรำจำรย์ได้รับ     14 
 เงินเดือนขัน้สูง และกลุ่มผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 เป็นศำสตรำจำรย์ให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งสูงขึ้น 
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ก าหนดการพิธีมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจ าปี 2560 
12.30 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

13.30 – 14.00 น. รองคณบดฝี่ำยทรัพยำกรบุคคล กล่ำวรำยงำน 

 -   ชมวีดิทัศน์ผู้ได้รับรำงวัลศริิรำชเชิดชูเกียรติ ประจ ำปี 2560 

14.00 – 14.10 น. คณบดีกล่ำวต้อนรบั และกล่ำวเปดิงำน 

14.10 – 15.20 น. คณบดมีอบโลเ่ชิดชูเกียรติ ประจ ำปี 2560 ตำมล ำดับ 

 -   กลุ่มผู้ไดร้ับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์มหำปรมำภรณ์

     ช้ำงเผือก เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตระกูลจลุจอมเกล้ำ เหรียญดุษฎี

     มำลำเข็มศลิปวิทยำ 

 -   กลุ่มผู้ไดร้ับรำงวัลดีเด่นระดับมหำวิทยำลัย ระดับชำติ หรือ   

     นำนำชำติ หรือเทียบเท่ำและกลุ่มผูไ้ดร้ับกำรประกำศเกียรติคณุ หรือ

     ยกย่องในระดับชำติ หรือนำนำชำติ หรือเทียบเท่ำ  

 -   กลุ่มผู้ไดร้ับต ำแหน่งส ำคญัระดบัรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง อธิบดี 

     อธิกำรบดี คณบดี หรือเทียบเท่ำ 

 -   กลุ่มผู้ไดร้ับต ำแหน่งประธำนรำชวิทยำลัย วิทยำลัย นำยกสภำ

     วิชำชีพ หรือนำยกสมำคมวิชำชีพระดับชำติ นำนำชำติ หรือเทียบเท่ำ 

 -   กลุ่มผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นศำสตรำจำรย์ไดร้ับเงินเดือน 

     ขั้นสูง และกลุ่มผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นศำสตรำจำรย์ 

     ให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งสูงขึ้น 

15.20 – 15.30 น. คณบดีกล่ำวยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคลำกรผู้ได้รับรำงวัล  

 - ผู้บริหำรและผู้ได้รับรำงวัลถ่ำยภำพหมู่ร่วมกัน 

 - พิธีกรกล่ำวปิด ขอบคุณผู้บริหำร ผู้ที่ไดร้ับรำงวัลและแขกผู้ม ี    

   เกียรติทุกท่ำน 

 ---------------- เสร็จสิ้นพิธีกำร ---------------- 
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            กลุ่มผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้า เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา  จ านวน 7 ท่าน 

 1. ศ. พญ.จารุพิมพ์ สูงสว่าง    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

- ไดร้ับเครื่องรำชอิสรยิำภรณม์หำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก ประจ ำปี 2558  

จำกส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ี

2. ศ. ร.อ. พญ.วณิชา ชื่นกองแกว้   ภาควิชาจักษุวิทยา 

- ได้รับเครื่องรำชอิสรยิำภรณม์หำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก ประจ ำปี 2558  

จำกส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ี

3. ศ. นพ.สัญญา สุขพณิชนันท ์   ภาควิชาพยาธิวิทยา 

- ได้รับเครื่องรำชอิสรยิำภรณม์หำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก ประจ ำปี 2558  

จำกส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ี

4. ศ. นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์    ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

- ได้รับเครื่องรำชอิสรยิำภรณม์หำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก ประจ ำปี 2558  

จำกส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ี

5. ศ. นพ.สุทิน ศรีอัษฎาพร    ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

- ได้รับเครื่องรำชอิสรยิำภรณม์หำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก ประจ ำปี 2558  

จำกส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ี

6. ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล   ภาควิชาจุลชีววิทยา 

- ได้รับเครื่องรำชอิสรยิำภรณม์หำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก ประจ ำปี 2560  

จำกส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ี

7. ศ. ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์    ภาควิชาชีวเคม ี

- ได้รับเครื่องรำชอิสรยิำภรณม์หำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก ประจ ำปี 2560  

จำกส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ี
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กลุ่มผู้ได้รับรางวัลดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ  

หรือนานาชาติ หรือเทียบเท่า และได้รับการประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ หรือเทียบเท่า จ านวน 45 ท่าน 

1. ผศ. เกษร ศรีเปารยะ    ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

  - ได้รับรำงวัลมหำวิทยำลัยมหิดล สำขำควำมเป็นครู ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559  

จำกมหำวิทยำลัยมหดิล 

2. ศ. เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

 - ได้รับกำรประกำศเกียรติคณุปูชนียแพทย์ จำกแพทยสภำ 

3. ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

 - ได้รับรำงวัลศิษย์เก่ำดีเด่นมหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ ด้ำนควำมส ำเรจ็ ในอำชีพ/

หน้ำท่ีกำรงำน จำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 

4. ศ. เกียรติคุณ พญ.คุณหญิง สุดสาคร ตู้จินดา  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

 - ได้รับกำรประกำศเกียรติคณุปูชนียแพทย์ จำกแพทยสภำ 

5. ผศ. นพ.จักรพงศ์ นะมาตร์   ภาควิชาจักษุวิทยา 

 - ได้รับรำงวัล Distingquished Service Award จำก Asia-Pacific Academy of 

Ophthalmology  

6. ศ. เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ภาคจุลชีววิทยา 

 - ได้รับรำงวัลบุคคลคุณภำพแห่งป ี2017 ด้ำนวิทยำศำสตร์ จำกมลูนธิิ 

สภำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) 

 - ได้รับรำงวัลนักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เกียรตยิศ ประจ ำปี 2559 จำกมูลนิธิ

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์
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 - ได้รับรำงวัลนักกำรสำธำรณสุขดเีด่น ประเภทวิชำกำร ประจ ำปี 2560 จำก

มูลนิธิสมเดจ็พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชัยนำทนเรนทร 

 - ได้รับรำงวัลเกียติยศแห่งวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ ในวำระ 60 ปี เทคนิค

กำรแพทย์ไทย จำกสมำคมเทคนิคกำรแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้ำ   

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำต ุ

7. รศ. ดร. พญ.อุไรวรรณ พานิช  ภาควิชาเภสชัวิทยา 

 - ได้รับรำงวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award สำขำ 

Biological & Life Sciences จำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวจิัย(สกว.)  

8. ศ. พญ.ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ ์  ภาควิชารังสีวิทยา  

 - ได้รับรำงวัลมหำวิทยำลัยมหิดล สำขำกำรแต่งต ำรำ ประจ ำปี 2558  

จำกมหำวิทยำลัยมหดิล 

9. รศ. พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์  ภาควิชารังสีวิทยา  

 - ได้รับรำงวัลชนะเลิศ DMSc Award ประเภทหนังสือ/ต ำรำ ประจ ำปี 2560  

จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ รว่มกับมูลนิธิกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

 - ได้รับรำงวัลผลงำนวิชำกำรดเีด่น TTF AWARD ด้ำนวิทยำศำสตร์สขุภำพ 

ประจ ำปี 2560 จำกมูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทยร่วมกับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

10. ผศ. ดร. พญ.มยุรี หอมสนิท          ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  

 - ได้รับรำงวัลมหำวิทยำลัยมหิดล สำขำควำมเป็นครู ประจ ำปี 2558  

จำกมหำวิทยำลัยมหดิล 

11. ศ. นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล และคณะ        ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 

 - ได้รับรำงวัลผลงำน R2R ดีเด่น ระดับตติยภมูิ ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญระดับสูงและ

โรงเรียนแพทย์ ประจ ำปี 2560 จำกโครงกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยระดบัประเทศ 
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12. ผศ. นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง   ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

 - ได้รับรำงวัลอำจำรย์ดีเด่นของแพทยสภำ ประจ ำปี 2559 จำกแพทยสภำ 

13. รศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร  ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

 - ได้รับรำงวัลข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนมหำวิทยำลัย ประจ ำปี 2560  

จำกมหำวิทยำลัยมหดิล 

14. ผศ. นพ.สมชัย ลิม้ศรีจ าเริญ   ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

 - ได้รับเกยีรติบตัรและเขม็เชิดชูเกยีรติข้ำรำชกำรพลเรือนดเีด่น ประจ ำปี 2559  

จำกคณะกรรมกำรจดังำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน  

15. ศ. เกียรติคุณ นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์   ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

 - ได้รับกำรประกำศเกียรติคณุปูชนียแพทย์ จำกแพทยสภำ 

16. ศ. เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกลุ  ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

 - This commemorative medal is hereby awarded และ Fives stars of 

Excellence with Citation of Excellence in จำกสถำบัน International Biographical 

Center (IBC) 

17. ศ. เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย ์  ภาควิชาศัลยศาสตร์ออโธปิดิคส์ 

      และกายภาพบ าบัด 

 - ไดร้ับรำงวัลมหิดลทยำกร ประจ ำปี 2560 จำกสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยมหิดล  

ในพระบรมรำชูปถัมป ์

18. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนนัทน ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออโธปิดิคส์ 

      และกายภาพบ าบัด 

 - ได้รับปริญญำวิทยำศำสตรด์ุษฎบีัณฑิตกติติมศักดิ์ สำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

ประจ ำป ี2559 จำกสถำบันกำรพลศึกษำ 
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19. รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์       ภาควิชาศัลยศาสตร์ออโธปิดิคส์ 

           และกายภาพบ าบัด 

 - ไดร้ับรำงวัลมหำวิทยำลัยมหดิล สำขำกำรบริกำร ประจ ำปี 2558                       

จำกมหำวิทยำลัยมหดิล 

20. รศ. นพ.อาศิส อุนนะนนัทน ์       ภาควิชาศัลยศาสตร์ออโธปิดิคส์ 

           และกายภาพบ าบัด 

 - ได้รับรำงวัลผลงำนวิจัยดเีด่น ประจ ำปี 2559 เรื่อง "Randomized clinical 

trial comparing efficacy and safety of brand versus alendronate (Bonmax@) 

for osteoporosis treatment." จำกรำชวิทยำลัยแพทย์ออโธปดิิกส์แห่งประเทศไทยและ

สมำคมออโธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 

21. ผศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์    ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 

 - ได้รับรำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐแห่งชำติประเภทรำงวัลนวตักรรมกำร

บริกำรที่เป็นเลิศ จำกโครงกำร “ แผ่นรองใต้ก้น พร้อมถุงวัดปรมิำตรเลือดภำยหลังกำร

คลอดปกต ิ”  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 

22. ศ. คลินิกเกียรติคุณ พญ.สุนนัทา พลปัถพี    ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

 - ได้รับรำงวัลแพทย์สตรีตัวอยำ่ง ประจ ำปี 2560 จำกสมำคมแพทยส์ตรีแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมป์ 

23. พญ.กานต์ ภูษณสุวรรณศรี  ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 - ได้รับรำงวัลผลงำน R2R ดีเด่น ระดับตติยภมูิ ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญระดับสูงและ

โรงเรียนแพทย์ ประจ ำปี 2560 จำกโครงกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยระดบัประเทศ 
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24. รศ. นพ.ด ารัส ตรีสุโกศล    ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 - ได้รับรำงวัล Chien Foundation Award for Outstanding Lectureship & 

Lifetime Achievement in PCI - Award ในกำรประชุม AsiaPCR-Sing LIVE2018            

ประเทศสิงคโปร ์

25. รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี   ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 - ได้รับรำงวัลอำจำรย์ตัวอย่ำงของสภำคณำจำรย์มหำวิทยำลยัมหิดล ประจ ำปี 2560 

จำกสภำคณำจำรย์ มหำวิทยำลยัมหิดล 

 - ได้รับรำงวัลอำยุรแพทยด์ีเด่น ดำ้นกำรบริกำรคลินิก ประจ ำปี 2560 จำกรำชวิทยำลัย

อำยุรแพทย์แห่งประเทศไทย 

26. ศ. เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะส ี   ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 - ได้รับกำรประกำศเกียรติคณุปูชนียแพทย์ จำกแพทยสภำ 

27. รศ. ร.ท.หญิง พญ.รณิษฐา รัตนะรัต  ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 - ได้รับรำงวัล Best Abstract Awards กำรประชุม European Society of Intensive 

Care Medicine 

28. ศ. เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 - ได้รับรำงวัลสมเด็จพระวันรตั ประจ ำปี 2559 จำกแพทยสมำคมแหง่ประเทศไทย 

 - Certificate Lifetime Achievement Award จำกสหพันธ์เบำหวำนนำนำชำต ิ

 - ได้รับปริญญำแพทยศำสตร์ดุษฎบีัณฑิตกติติมศักดิ์ จำกมหำวิทยำลัยมหดิล 

29. รศ. นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 - ได้รับรำงวัลอำยุรแพทยด์ีเด่น ดำ้นนักวิจัยดีเด่น ประจ ำปี 2560 
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30. ศ. เกียรติคุณ นพ.อรรถ นานา  ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 - ได้รับรำงวัลมหดิลทยำกร ประจ ำปี 2560 จำกสมำคมศิษย์เกม่หำวิทยำลัยมหดิล 

ในพระบรมรำชูปถัมป ์

31. ศ. คลินิก นพ.อุดม คชนิทร  ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 - ได้รับรำงวัลมหดิลทยำกร ประจ ำปี 2560 จำกสมำคมศิษย์เกม่หำวิทยำลัยมหดิล 

ในพระบรมรำชูปถัมป ์

32. ผศ. นพ.เอื้อพงศ์ จตุรธ ารง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 - ได้รับรำงวัลครูแพทย์แห่งชำติ ประจ ำปี 2560 จำกกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร ์

แห่งประเทศไทย 

 - ได้รับรำงวัลมหดิลทยำกร ประจ ำปี 2560 จำกสมำคมศิษย์เกม่หำวิทยำลัยมหดิล 

ในพระบรมรำชูปถัมป ์

 - ได้รับปริญญำแพทยศำสตร์ดุษฎบีัณฑิตกติติมศักดิ์ จำกมหำวิทยำลัยมหดิล 

33. ศ. เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ  ส านักงานคณบดี 

 - ได้รับกำรประกำศเกียรติคณุปูชนียแพทย์ จำกแพทยสภำ 

34. นางสาวจงจิตร หงษ์เจริญ  ฝ่ายการพยาบาล 

 - ได้รับรำงวัลพยำบำลดีเด่น สำขำกำรบริกำรพยำบำล ประเภทผู้บรหิำรกำร

พยำบำล ประจ ำป ี2560 จำกสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 

35. นางสาวจุฬาพร ประสังสิต  ฝ่ายการพยาบาล 

 - ได้รับรำงวัลพยำบำลดีเด่น สำขำกำรบริกำรพยำบำล ประเภทผู้ปฏบิัติกำร

พยำบำล ประจ ำปี 2560 จำกสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 
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36. นางสาววริศรา ตุวยานนท์  และคณะ  ฝ่ายการพยาบาล 

  - ได้รับรำงวัลผลงำน R2R ดีเด่น ระดับตติยภมูิ ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญระดับสูง และ

โรงเรียนแพทย์ ประจ ำปี 2560 จำกโครงกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยระดบัประเทศ 

37. นางโสมพันธ์ เจือแก้ว และคณะ   ฝ่ายการพยาบาล 

  - ได้รับรำงวัลผลงำน R2R ดีเด่น ระดับตติยภมูิ ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญระดับสูง และ

โรงเรียนแพทย์ ประจ ำปี 2560 จำกโครงกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยระดบัประเทศ 

38. นางพรรณพนัช อิทธิพงศ์สกุล   ฝ่ายการพยาบาล 

  - ได้รับรำงวัลผลงำน R2R ดีเด่น ระดับงำนสนับสนุนบริหำรและบริกำร ประจ ำปี 2560 

จำกโครงกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยระดับประเทศ 

39. นางพัสนน์ันท์ มงคลจาตุรงค์   ฝ่ายการพยาบาล 

  - ได้รับรำงวัลผลงำน R2R ดีเด่น ระดับนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ประจ ำปี 2560  

จำกโครงกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยระดับประเทศ 

40. นางสาวปนัดดา เสือหรุ่น   ฝ่ายการพยาบาล 

 - The Best Poster Presentation ในกำรประชุม 7th APETNA April 14-16th , 

2017 , Bogor-Indonesia 

41. นางสาวพิกุล ยอดรัก    ฝ่ายการพยาบาล 

 - The Best Poster Presentation ในกำรประชุม 7th APETNA April 14-16th  , 

2017 , Bogor-Indonesia 

42. นางอุษา วรรณฉวี ฝ่ายการพยาบาล 

 - ได้รับรำงวัลพยำบำลจิตเวชดีเดน่ สำขำวิชำกำรพยำบำล (หน่วยบริกำร)                  

ประจ ำปี 2560 จำกสมำคมพยำบำลจิตเวชแห่งประเทศไทย 



12 
 

43. นางสาวปราณี ทองใส  ฝ่ายการพยาบาล 

 - ได้รับรำงวัลข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนมหำวิทยำลัย ประจ ำปี 2560  

จำกมหำวิทยำลัยมหดิล 

44. นายสนธิ มานะกิจไพบูลย ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

         - นักกีฬำลอนโบวลส์ทีมชำติไทย ในกำรแข่งขันกีฬำซีเกมส์ ครั้งท่ี  29   

ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย  

45. ภกญ.ประภาพร นพรัตยาภรณ์ และคณะ  ฝ่ายเภสัชกรรม 

 - ได้รับรำงวัลผลงำน R2R ดีเด่น ระดับงำนสนับสนุนบริหำรและบริกำร            

ประจ ำปี 2560 จำกโครงกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยระดับประเทศ 

 

 

กลุ่มผู้ได้รับต าแหน่งส าคัญระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 

 อธิบดี อธิการบดี คณบดี หรือเทียบเท่า  จ านวน 1 ท่าน 

1. ศ. คลินิก นพ.อุดม คชินทร    ภาคอายุรศาสตร์ 

 - ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  ประกำศ ณ       

วันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2560 
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กลุ่มผู้ได้รับต าแหน่งประธานราชวิทยาลัย วิทยาลัย นายกสภาวิชาชีพ 

 หรือนายกสมาคมวิชาชีพระดับชาติ นานาชาติ หรือเทียบเท่า จ านวน 7 ท่าน 

1. ศ. นพ.พิภพ จิรภิญโญ    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

 - ด ำรงต ำแหน่งประธำนรำชวิทยำลัยกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย (วำระ 2559-2562) 

2. รศ. พญ.อัญชลี ชูโรจน ์    ภาควิชารังสีวิทยา 

 - ด ำรงต ำแหน่งประธำนรำชวิทยำลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย (วำระ 2560-2563) 

3. ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา   ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

 - ด ำรงต ำแหน่งนำยกแพทยสภำ (วำระ 2560-2562) 

4. ศ. คลินิก นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช   ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

 - ด ำรงต ำแหน่งนำยกสมำคมศลัยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย (วำระ 2560-2562) 

5. รศ. นพ.ไชยยงค์ นวลยง    ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

 - ด ำรงต ำแหน่งนำยกสมำคมศลัยแพทย์ระบบปัสสำวะแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมรำชูปถัมป์ (วำระ 2560 -2562) 

6. ผศ. นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง  ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

 - ด ำรงต ำแหน่งนำยกสมำคมกุมำรศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (วำระ 2560-2562) 

7. ศ. เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี  ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 - ด ำรงต ำแหน่งประธำนรำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์แห่งประเทศไทย  

(วำระ 2559-2561) 
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กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์   

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 1 ท่าน 

1. ศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน   ภาควิชาจุลชีววิทยา 

 - ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นศำสตรำจำรย์ใหไ้ดร้ับเงินประจ ำต ำแหน่งสูงขึ้น 

ตั้งแต่วันท่ี 22 พฤษภำคม 2560
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ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง 

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง 

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง 

ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์ 

_______________________________________ 
จำกลำยพระหัตถ์ของสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร 

พระบรมรำชชนก ถึงนำยสวัสดิ ์แดงสวำ่ง 


