
ชื่อ-นามสกุล สังกัด ไดร้บัรางวัล/ต าแหน่ง

1. ศ. พญ.จารุพิมพ์ สูงสวา่ง ภ.กุมารเวชศาสตร์  - ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ประจ าปี 2558
 จากส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

2. ศ. ร.อ. พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ภ.จักษุวทิยา  - ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ประจ าปี 2558

 จากส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

3. ศ. นพ.สัญญา สุขพณิชนันท์ ภ.พยาธวิทิยา  - ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ประจ าปี 2558
 จากส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

4. ศ. นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ ภ.อายุรศาสตร์  - ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ประจ าปี 2558
 จากส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

5. ศ. นพ.สุทิน ศรีอัษฎาพร ภ.อายุรศาสตร์  - ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ประจ าปี 2558
 จากส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

6. ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล ภ.จุลชีววทิยา  - ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ประจ าปี 2560
 จากส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

7. ศ. ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ภ.ชีวเคมี  - ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ประจ าปี 2560
 จากส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

รายชื่อบคุลากรทีไ่ดร้ับรางวัลศิริราชเชดิชเูกียรต ิประจ าป ี2560 (พิธมีอบรางวัลวันที ่9 กรกฎาคม 2561)

1. กลุ่มผู้ไดร้บัพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณม์หาปรมาภรณช์า้งเผือก เครื่องราชอิสรยิาภรณต์ระกูลจุลจอมเกล้า เหรยีญดษุฎมีาลาเขม็ศิลปวิทยา จ านวน 7 คน



ชื่อ-นามสกุล สังกัด ไดร้บัรางวัล/ต าแหน่ง

1. ผศ. เกษร ศรีเปารยะ ภ.กายวภิาคศาสตร์  - ได้รับรางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู ประจ าปี
การศึกษา 2559 จากมหาวทิยาลัยมหิดล

2. ศ. เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา ภ.กุมารเวชศาสตร์  - ได้รับการประกาศเกียรติคุณปูชนียแพทย์ จากแพทยสภา

3. ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธพิร ภ.กุมารเวชศาสตร์  - ได้รับรางวลัศิษย์เก่าดีเด่นมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ด้าน
ความส าเร็จ ในอาชีพ/หน้าที่การงาน จากมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

4. ศ. เกียรติคุณ พญ.คุณหญิง สุดสาคร ตู้จินดา ภ.กุมารเวชศาสตร์  - ได้รับการประกาศเกียรติคุณปูชนียแพทย์ จากแพทยสภา

5. ผศ. นพ.จักรพงศ์ นะมาตร์ ภ.จักษุวทิยา  - ได้รับรางวลั Distingquished Service Award จาก Asia-Pacific 

Academy of Ophthalmology

6. ศ. เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ภ.จุลชีววทิยา  - ได้รับรางวลับุคคลคุณภาพแห่งปี 2017 ด้านวทิยาศาสตร์ จากมูลนิธิ
สภาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
 
 - ได้รับรางวลันักวทิยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจ าปี 2559 
จากมูลนิธกิรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

 - ได้รับรางวลันักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวชิาการ ประจ าปี 
2560 จากมูลนิธสิมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชัยนาทนเรนทร

2. กลุ่มผู้ไดร้บัรางวัลดเีดน่ระดบัมหาวิทยาลัย ระดบัชาต ิหรอืนานาชาต ิหรอืเทียบเท่า หรอืไดร้บัการประกาศเกียรตคุิณ หรอืยกย่องในระดบัชาติ
 หรอืนานาชาต ิหรอืเทียบเท่า จ านวน  45 คน



 - ได้รับรางวลัเกียติยศแห่งวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ ในวาระ 60 ปี 
เทคนิคการแพทย์ไทย จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

ในพระอุปถัมภพ์ระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ

7. รศ. ดร. พญ.อุไรวรรณ พานิช ภ.เภสัชวทิยา  - ได้รับรางวลั 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award สาขา
 Biological & Life Sciences จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย
(สกว.) 

8. ศ. พญ.ปิยาภรณ์ อภสิารธนรักษ์ ภ.รังสีวทิยา   - ได้รับรางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาการแต่งต ารา ประจ าปี 2558 
จากมหาวทิยาลัยมหิดล

9. รศ. พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์ ภ.รังสีวทิยา   - ได้รับรางวลัชนะเลิศ DMSc Award ประเภทหนังสือ/ต ารา ประจ าปี
 2560 จากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธกิรมวทิยาศาสตร์

 การแพทย์

 - ได้รับรางวลัผลงานวชิาการดีเด่น TTF AWARD ด้านวทิยาศาสตร์
สุขภาพ ประจ าปี 2560 จากมูลนิธโิตโยต้าประเทศไทยร่วมกับ
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

10. ผศ. ดร. พญ.มยุรี หอมสนิท ภ.เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  - ได้รับรางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู ประจ าปี 2558 

จากมหาวทิยาลัยมหิดล

11. ศ. นพ.วรีศักด์ิ เมืองไพศาล และคณะ ภ.เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  - ได้รับรางวลัผลงาน R2R ดีเด่น ระดับตติยภมูิ ศูนย์ความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง และโรงเรียนแพทย์ ประจ าปี 2560 จากโครงการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวจิัยระดับประเทศ

12. ผศ. นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง ภ.ศัลยศาสตร์  - ได้รับรางวัลอาจารยดี์เด่นของแพทยสภา ประจ าปี 2559 จากแพทยสภา



13. รศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวฒันอักษร ภ.ศัลยศาสตร์  - ได้รับรางวลัข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวทิยาลัย ประจ าปี 
2560 จากมหาวทิยาลัยมหิดล

14. ผศ. นพ.สมชัย ล้ิมศรีจ าเริญ ภ.ศัลยศาสตร์  - ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี 2559 จากคณะกรรมการจัดงานวนัข้าราชการพลเรือน

15. ศ. เกียรติคุณ นพ.อรุณ เผ่าสวสัด์ิ ภ.ศัลยศาสตร์  - ได้รับการประกาศเกียรติคุณปูชนียแพทย์ จากแพทยสภา

16. ศ. เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล ภ.ศัลยศาสตร์  - This commemorative medal is hereby awarded และ 
Fives stars of Excellence with Citation of Excellence in จาก

สถาบัน International Biographical Center (IBC)

17. ศ. เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์ ภ.ศัลยศาสตร์ออโธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด  - ได้รับรางวลัมหิดลทยากร ประจ าปี 2560 จากสมาคมศิษย์เก่า
มหาวทิยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมป์

18. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธรีวฒัน์ กุลทนันทน์ ภ.ศัลยศาสตร์ออโธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด  - ได้รับปริญญาวทิยาศาสตร์ดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวทิยาศาสตร์

การกีฬา ประจ าปี 2559 จากสถาบันการพลศึกษา

19. รศ. นพ.วศิิษฎ ์วามวาณิชย์ ภ.ศัลยศาสตร์ออโธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด  - ได้รับรางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาการบริการ ประจ าปี 2558 
จากมหาวทิยาลัยมหิดล

20. รศ. นพ.อาศิส อุนนะนันทน์ ภ.ศัลยศาสตร์ออโธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด  - ได้รับรางวลัผลงานวจิัยดีเด่น ประจ าปี 2559 เร่ือง "Randomized 
clinical trial comparing efficacy and safety of brand versus 

alendronate (Bonmax@) for osteoporosis treatment." 
จากราชวทิยาลัยแพทย์ออโธปิดิกส์แห่งประเทศไทยและสมาคมออโธ
ปิดิกส์แห่งประเทศไทย



21. ผศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ ภ.สูติศาสตร์ - นรีเวชวทิยา  - ได้รับรางวลัเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติประเภทรางวลั 
นวตักรรมการบริการที่เป็นเลิศ จากโครงการ“แผ่นรองใต้ก้น พร้อมถุง

วดัปริมาตรเลือดภายหลังการคลอดปกติ” จากส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

22. ศ. คลินิกเกียรติคุณ พญ.สุนันทา พลปัถพี ภ.โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา  - ได้รับรางวลัแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจ าปี 2560 จากสมาคมแพทย์
สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์

23. พญ.กานต์ ภษูณสุวรรณศรี ภ.อายุรศาสตร์  - ได้รับรางวลัผลงาน R2R ดีเด่น ระดับตติยภมูิ ศูนย์ความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง และโรงเรียนแพทย์ ประจ าปี 2560 จากโครงการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวจิัยระดับประเทศ

24. รศ. นพ.ด ารัส ตรีสุโกศล ภ.อายุรศาสตร์  - ได้รับรางวลั Chien Foundation Award for Outstanding 
Lectureship & Lifetime Achievement in PCI - Award 

ในการประชุม AsiaPCR-Sing LIVE2018 ประเทศสิงคโปร์

25. รศ. นพ.ทวศัีกด์ิ แทนวนัดี ภ.อายุรศาสตร์  - ได้รับรางวลัอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวทิยาลัยมหิดล 
ประจ าปี 2560 จากสภาคณาจารย์ มหาวทิยาลัยมหิดล

 - ได้รับรางวลัอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านการบริการคลินิก ประจ าปี 2560
 จากราชวทิยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

26. ศ. เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ภ.อายุรศาสตร์  - ได้รับการประกาศเกียรติคุณปูชนียแพทย์ จากแพทยสภา

27. รศ. ร.ท.หญิง พญ.รณิษฐา รัตนะรัต ภ.อายุรศาสตร์  - ได้รับรางวลั Best Abstract Awards การประชุม European 
Society of Intensive Care Medicine



28. ศ. เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธยิานันท์ ภ.อายุรศาสตร์  - ได้รับรางวลัสมเด็จพระวนัรัต ประจ าปี 2559 จากแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทย

 - Certificate Lifetime Achievement Award จากสหพันธ์
เบาหวานนานาชาติ

 - ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักด์ิ จากมหาวทิยาลัย
 มหิดล

29. รศ. นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ภ.อายุรศาสตร์  - ได้รับรางวลัอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านนักวจิัยดีเด่น ประจ าปี 2560

30. ศ. เกียรติคุณ นพ.อรรถ นานา ภ.อายุรศาสตร์  - ได้รับรางวลัมหิดลทยากร ประจ าปี 2560 จากสมาคมศิษย์เก่า
มหาวทิยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมป์

31. ศ. คลินิก นพ.อุดม คชินทร ภ.อายุรศาสตร์  - ได้รับรางวลัมหิดลทยากร ประจ าปี 2560 จากสมาคมศิษย์เก่า
มหาวทิยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมป์

32. ผศ. นพ.เอื้อพงศ์ จตุรธ ารง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  - ได้รับรางวลัครูแพทย์แห่งชาติ ประจ าปี 2560 จากกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

 - ได้รับรางวลัมหิดลทยากร ประจ าปี 2560 จากสมาคมศิษย์เก่า
มหาวทิยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมป์

 - ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักด์ิ จากมหาวทิยาลัย

 มหิดล

33. ศ. เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ ส านักงานคณบดี  - ได้รับการประกาศเกียรติคุณปูชนียแพทย์ จากแพทยสภา

34. นางสาวจงจิตร หงษ์เจริญ ฝ่ายการพยาบาล  - ได้รับรางวลัพยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ประเภท
ผู้บริหารการพยาบาล ประจ าปี 2560 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี



35. นางสาวจุฬาพร ประสังสิต ฝ่ายการพยาบาล  - ได้รับรางวลัพยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้
ปฏบิัติการพยาบาล ประจ าปี 2560 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

36. นางสาววริศรา ตุวยานนท์  และคณะ ฝ่ายการพยาบาล  - ได้รับรางวลัผลงาน R2R ดีเด่น ระดับตติยภมูิ ศูนย์ความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง และโรงเรียนแพทย์ ประจ าปี 2560 จากโครงการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวจิัยระดับประเทศ

37. นางโสมพันธ ์เจือแก้ว และคณะ ฝ่ายการพยาบาล  - ได้รับรางวลัผลงาน R2R ดีเด่น ระดับตติยภมูิ ศูนย์ความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง และโรงเรียนแพทย์ ประจ าปี 2560 จากโครงการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวจิัยระดับประเทศ

38. นางพรรณพนัช อิทธพิงศ์สกุล ฝ่ายการพยาบาล  - ได้รับรางวลัผลงาน R2R ดีเด่น ระดับงานสนับสนุนบริหารและ
บริการ ประจ าปี 2560 จากโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย

ระดับประเทศ

39. นางพัสน์นันท์ มงคลจาตุรงค์ ฝ่ายการพยาบาล  - ได้รับรางวลัผลงาน R2R ดีเด่น ระดับนวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ์ 
ประจ าปี 2560 จากโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัยระดับประเทศ

40. นางสาวปนัดดา เสือหรุ่น ฝ่ายการพยาบาล  - The Best Poster Presentation ในการประชุม 7th APETNA 
April 14-16th  , 2017 , Bogor-Indonesia

41. นางสาวพิกุล ยอดรัก ฝ่ายการพยาบาล  - The Best Poster Presentation ในการประชุม 7th APETNA 
April 14-16th  , 2017 , Bogor-Indonesia

42. นางอุษา วรรณฉวี ฝ่ายการพยาบาล  - ได้รับรางวลัพยาบาลจิตเวชดีเด่น สาขาวชิาการพยาบาล (หน่วย
บริการ) ประจ าปี 2560 จากสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย



43. นางสาวปราณี ทองใส ฝ่ายการพยาบาล  - ได้รับรางวลัข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวทิยาลัย ประจ าปี 
2560 จากมหาวทิยาลัยมหิดล

44. นายสนธ ิมานะกิจไพบูลย์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  - นักกีฬาลอนโบวล์สทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ คร้ังที่ 29 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

45. ภกญ.ประภาพร นพรัตยาภรณ์ และคณะ ฝ่ายเภสัชกรรม  - ได้รับรางวลัผลงาน R2R ดีเด่น ระดับงานสนับสนุนบริหารและ
บริการ ประจ าปี 2560 จากโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย
ระดับประเทศ

ชื่อ-นามสกุล สังกัด ไดร้บัรางวัล/ต าแหน่ง

1. ศ. คลินิก นพ.อุดม คชินทร ภ.อายุรศาสตร์ ได้รับแต่งต้ังเป็นรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธกิาร 
ประกาศ ณ วนัที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ชื่อ-นามสกุล สังกัด ไดร้บัรางวัล/ต าแหน่ง

1. ศ. นพ.พิภพ จิรภญิโญ ภ.กุมารเวชศาสตร์ ด ารงต าแหน่งประธานราชวทิยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 
(วาระ 2559-2562)

2. รศ. พญ.อัญชลี ชูโรจน์ ภ.รังสีวทิยา ด ารงต าแหน่งประธานราชวทิยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
(วาระ 2560-2563)

3. ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ ์วฒันาภา ภ.ศัลยศาสตร์ ด ารงต าแหน่งนายกแพทยสภา (วาระ 2560-2562)

4. ศ. คลินิก นพ.อภรัิกษ์ ช่วงสุวนิช ภ.ศัลยศาสตร์ ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย 

(วาระ 2560-2562)

4. กลุ่มผู้ไดร้บัต าแหน่งประธานราชวิทยาลัย วิทยาลัย นายกสภาวิชาชพี หรอืนายกสมาคมวิชาชพีระดบัชาต ินานาชาต ิหรอืเทียบเท่า  จ านวน 7 คน

3. กลุ่มผู้ไดร้บัต าแหน่งส าคัญระดบัรฐัมนตร ีปลัดกระทรวง อธิบด ีอธิการบด ีคณบด ีหรอืเทียบเท่า จ านวน 1 คน



5. รศ. นพ.ไชยยงค์ นวลยง ภ.ศัลยศาสตร์ ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมป์ (วาระ 2560 -2562)

6. ผศ. นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง ภ.ศัลยศาสตร์ ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมกุมารศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
(วาระ 2560-2562)

7. ศ. เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ภ.อายุรศาสตร์ ด ารงต าแหน่งประธานราชวทิยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
(วาระ 2559-2561)

ชื่อ-นามสกุล สังกัด ไดร้บัรางวัล/ต าแหน่ง

                         ไมม่ ี

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ ให้ไดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งสูงขึ้น (ศาสตราจารย์อาวุโส)

ศ. ดร. นพ.ภทัรชัย กีรติสิน ภ.จุลชีววทิยา ด ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็นศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งสูงขึน้ ต้ังแต่วนัที่ 22 พฤษภาคม 2560

5. กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ไดร้บัเงนิเดอืนขั้นสูง (เฉพาะขา้ราชการ)


















