
 

ผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับพระราชทานเหรยีญดุษฎมีาลา  เข็มศิลปวิทยา 

 สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.2510 – ปจจบุัน 
 

เสนอขอ ป ชื่อ – สกุล สาขา 

2510 1.นายสดุ  แสงวเิชียร 

2.นายเฉลมิ  พรหมมาส 

3.นายอุดม  โปษะกฤษณะ 

4.นายวกิจิ  วรีานุวัตติ์ 

แพทยศาสตร 

แพทยศาสตร 

แพทยศาสตร 

แพทยศาสตร 

2511 ไมมสัีงกัดมหาวทิยาลัยมหดิล 

 
- 

2512 1.นายสตางค มงคลสุข 

2.นายจรัส ยามะรัต  

แพทยศาสตร 

แพทยศาสตร 

2513 ไมมสัีงกัดมหาวทิยาลัยมหดิล - 

2514 ไมมสัีงกัดมหาวทิยาลัยมหดิล - 

2515 ไมมสัีงกัดมหาวทิยาลัยมหดิล - 

2516 1.นายรมไทร   สุวรรณิก 

2.นายกษาน   จาตกิวณชิ 

3.นายชัชวาล  โอสถานนท 

แพทยศาสตร 

แพทยศาสตร 

แพทยศาสตร 

2517-2521 ไมมกีารพจิารณา 

อยูระหวางการเปลี่ยนแปลง แกไขระเบียบวาดวยการเสนอขอฯ 

- 

2522 1.นายวทิูร  โอสถานนท 

2.นายสมาน  มันตาภรณ 

แพทยศาสตร 

แพทยศาสตร 

2523 นายจําลอง  หะรณิสุต แพทยศาสตร   

2524 ไมมสัีงกัดมหาวทิยาลัยมหดิล - 

2525 นายอารี วัลยะเสวี แพทยศาสตร 

2526 1.คุณหญงิตระหนักจติ  หะรณิสุต 

2.นายณัฐ ภมรประวัติ 

3.นายประเวศ  วะสี 

แพทยศาสตร 

แพทยศาสตร 

แพทยศาสตร 

2527 ไมมสัีงกัดมหาวทิยาลัยมหดิล - 

2528 นายกัมพล  ประจวบเหมาะ แพทยศาสตร 

2529 ม.ร.ว.กัลยาณกติิ์  กติยิากร แพทยศาสตร 

 



 

 

 

เสนอขอ ป ชื่อ – สกุล สาขา 

2530 ไมมผีูเสนอช่ือมายังมหาวทิยาลัย 

 
- 

2531 ไมมผีูเสนอช่ือมายังมหาวทิยาลัย 

 

- 

2532 

 

1.นายประเสรฐิ  ทองเจรญิ 

2.นายประสงค  ตูจนิดา 

แพทยศาสตร 

แพทยศาสตร 

2533 1.นายสพุร  เกดิสวาง 

2.นายยงยุทธ  ยุทธวงศ 

3.นายยอดหทัย  เทพธรานนท 

แพทยศาสตร 

ชมเชย  

ชมเชย  

2534 ไมมผีูเสนอช่ือมายังมหาวทิยาลัย 

 
- 

2535 1.นางภัทรพร  อศิรางกูร ณ อยุธยา 

2.นางสาวสาคร  ธนมติต 

แพทยศาสตร 

แพทยศาสตร 

2536 คณะกรรมการฯมหาวทิยาลัยพจิารณาแลวเห็นสมควร ยังไมเสนอช่ือ - 

2537 นายอรุณ  เผาสวัสดิ์ 

(ศาสตราจารยเกยีรติคุณวกีจิ  วรีานุวัตต์ิ เปนผูเสนอชื่อ) 

แพทยศาสตร 

 

2538 นายจอมจักร   จันทรสกุล 

 

แพทยศาสตร 

2539 นายศรชัย  หลูอารยีสุวรรณ แพทยศาสตร 

2540 นายอรรถสทิธิ์  เวชชาชีวะ 

(ศาสตราจารยเกยีรติคุณวกีจิ  วรีานุวัตต์ิ เปนผูเสนอชื่อ) 

แพทยศาสตร 

 

  

2541 1.นายปรญิญา  สากยิลักษณ 

2.นายบุญชอบ  พงษพาณิชย 

(ศาสตราจารยเกยีรติคุณอารี  วัลยะเสว ีเปนผูเสนอชื่อ) 

แพทยศาสตร 

แพทยศาสตร 

 

2542 1.ศาสตราจารยเกยีรตคิุณมนตร ี ตูจนิดา 

2.ศาสตราจารยเกยีรตคิุณสถติย  สริสิงิห 

แพทยศาสตร 

วทิยาศาสตร 

2543 ไมมสัีงกัดมหาวทิยาลัยมหดิล - 

2544 ศาสตราจารยเกยีรตคิุณชนิกา  ตูจนิดา แพทยศาสตร 

2545 ศาสตราจารยศุภชัย   ไชยธีระพันธ แพทยศาสตร 
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เสนอขอ ป ชื่อ – สกุล สาขา 

2546 คณะกรรมการฯมหาวทิยาลัยพจิารณาแลว เห็นสมควรไมเสนอช่ือ 

 
- 

2547 ศาสตราจารยหมอมราชวงษชิษณุสรร  สวัสดวิตัน 

 

วทิยาศาสตร 

2548 ไมมสัีงกัดมหาวทิยาลัยมหดิล 

 
- 

2549 ศาสตราจารยธารา  ตรติระการ  แพทยศาสตร 

 

2550 ศาสตราจารยพไิล  พูลสวัสดิ ์

 

วทิยาศาสตร 

2551 1.ศาสตราจารยเกยีรตคิุณนายแพทยวนัิย  สุวัตถี 

2.ศาสตราจารยเกยีรตคิุณนายแพทยสุนทร  ตัณฑนันทน 

3.ศาสตราจารยเกยีรตคิุณสกล  พันธุยิ้ม 

4.ศาสตราจารยนายแพทยสุทัศน  ฟูเจรญิ 

(ลําดับท่ี 4. ศ.หมอมราชวงษชิษณุสรร สวัสดวัิตน เปนผูเสนอชื่อ) 

แพทยศาสตร 

แพทยศาสตร 

วทิยาศาสตร 

วทิยาศาสตร 

 

2552 คณะกรรมการฯมหาวทิยาลัยพจิารณาแลว เห็นสมควรใหชลอการเสนอชื่อไวกอน - 

2553 

 

 

 

 

1.ศาสตราจารยเกยีรตคิุณนายแพทยสมหวัง  ดานชัยวิจิตร 

2.ศาสตราจารยเกยีรตคิุณพงษศักดิ์  วสิุทธพิันธ 

3.ศาสตราจารยประพนธ  วิไลรัตน 

4.ศาสตราจารยเกยีรตคิุณวันเพ็ญ  ชัยคําภา 

5.ศาสตราจารยเกยีรตคิุณทานผูหญิงเพ็ญศร ี ภูตระกูล 

แพทยศาสตร 

แพทยศาสตร 

วทิยาศาสตร 

วทิยาศาสตร 

แพทยศาสตร 

2554 ไมมสัีงกัดมหาวทิยาลัยมหดิล - 

2555 1.ศาสตราจารยเกยีรตคิุณแพทยหญงิทัศนยานี  จันทนยิ่งยง 

2.ศาสตราจารยเกยีรตคิุณวิชัย  ริ้วตระกูล 

3.ศาสตราจารยประเสรฐิ  โสภณ 

แพทยศาสตร 

วทิยาศาสตร 

วทิยาศาสตร 

2556 ศาสตราจารยแพทยหญงิอังกาบ  ปราการรัตน แพทยศาสตร 

2557 1.ศาสตราจารยเกยีรตคิุณอมเรศ   ภูมิรัตน    

2.ศาสตราจารยเกยีรตคิุณนายแพทยพูนพศิ  อมาตยกุล 

วทิยาศาสตร 

ดนตรี 
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เสนอขอ ป ชื่อ – สกุล สาขา 

2558 1.ศาสตราจารยเกียรตคิุณ นพ.เกรยีงศักดิ์  จีระแพทย แพทยศาสตร 

วทิยาศาสตร 

แพทยศาสตร 

 2.ศาสตราจารย ดร.พไิลพันธ  พุธวัฒนะ                     

 3.ศาสตราจารยเกยีรติคุณนพ.กําแหง   จาตุรจนิดา 

2559 1.ศาสตราจารยเกยีรตคิุณ นพ.เจรญิ   โชติกวณิชย          แพทยศาสตร 

 2.ศาสตราจารยรัชตะ  รัชตะนาวนิ 

(ศาสตราจารยเกยีติคุณนายแพทยอรรถสทิธ์ิ  เวชชาชีวะ เปนผูเสนอช่ือ) 

แพทยศาสตร 

2560 1.ศาสตราจารยเกยีรติคุณแพทยหญิงฉวีวรรณ  บุนนาค แพทยศาสตร 

 2.ศาสตราจารยเกยีรติคุณแพทยหญิงวันดี วราวิทย แพทยศาสตร 

2561 1..ศาสตราจารยนายแพทยประมุข  มุทริางกุร แพทยศาสตร 

 2.ศาสตราจารย ดร.ศกรณ  มงคลสุข แพทยศาสตร 

 3.ศาสตราจารย ดร.ทโิมที  วิลเล่ียม ฟลีเกล วทิยาศาสตร 

 4.ศาสตราจารย ดร.นายแพทยพลรัตน  วิไลรัตน แพทยศาสตร 

2562 อยูระหวางการดําเนินงานของสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


