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1 ศ.สิริฤกษ์ ทรงศิวไิล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัทะกุจิ ประเภทนักวจิัยดีเด่น

มูลนิธเิพือ่ส่งเสริมเทคโนโลยชีีวภาพ (กองทุนทะกุจ)ิ

From Basic Research to Biotechnology Enterprise 

ชุดตรวจวนิิจฉัยทางการแพทย ์เป็นผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยชีีวภาพ

2 รศ.ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ สถาบันอณูชีววทิยาและพันธศุาสตร์
รางวลัทะกุจิ ประเภทนักวจิัยดีเด่น

มูลนิธเิพือ่ส่งเสริมเทคโนโลยชีีวภาพ (กองทุนทะกุจ)ิ

การค้นพบวธิคีวบคุมปริมาณยงุจากโปรตีนสารพิษ น าไปสู่

การก าจัดยงุในอนาคต

3
นายขวญัชัย คูเจริญไพศาล

(นักศึกษาระดับปริญญาโท)

รางวลัทะกุจิ ประเภทนักวจิัยดีเด่น

มูลนิธเิพือ่ส่งเสริมเทคโนโลยชีีวภาพ (กองทุนทะกุจ)ิ

การเหนีย่วน าของเอนไซม์บีตาไซลาเนสจากเชือ้ 

Humicola lanuginosa (griffon and Maublanc) 

bunce และสมบัติการยดึเกาะไซเลน

4 รศ.ศันสนีย ์ไชยโรจน์ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว ์สาขาชีววทิยา

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ ร่วมกับ The Third

 World Academy of Sciences

การศึกษาเกีย่วกับชีววทิยาระดับโมเลกุลของเชือ้มาลาเรีย 

Plasmodium falciparum
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1 ศ.วชิัย ร้ิวตระกูล คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัยเกียรติยศ

สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและวศิวกรรมศาสตร์

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)

มีผลงานวจิัยตีพิมพ์ทีไ่ด้รับการอ้างอิง (citation) โดยรวม

สูงสุดในทุกบทความรวมกันในระหวา่งปี ค.ศ.1991 ถึง

ปัจจุบัน ในสาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและวศิวกรรมศาสตร์

2

รศ.ปล้ืมจิตต์ โรจนพันธ์

รศ.วนัดี กฤษณพันธ์

รศ.มัลลิกา ศิริรัตน์

รศ.ชลธชิา อมรฉัตร

คณะเภสัชศาสตร์

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น

รางวลัดีเยีย่ม สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

เจลฟ้าทะลายโจรเพือ่ใช้ส่งเสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ

3

นางรุจิรา สัมมะสุต

นางอัจฉรา บุญทว ี  

นางอุดม วาสกานนท์

น.ส.สุระภี เสริมพณิชกิจ

นางพรรณอร หงษ์ไต

นางสุนทรี สุคนธชาติ

นางประพันธพ์ิศ สิตภาหุล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

รางวลัชมเชย สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

อาหารทางสายให้อาหารชนิดปัน่ผสมสูตรรามาธบิดีและ

การดัดแปลง

4 นพ.ดร.วชิัย เอกทักษิณ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัย

รางวลัดีเยีย่ม สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

หลอดเลือดแดงตับ : พฤติกรรมแปลกทางพัฒนาการ

เนือ้เยือ่วทิยาและความค้านทฤษฎีแห่งระบบไหลเวยีน

โลหิตตับระดับจุลภาค

5 รศ.ดร.กมลทิพย ์คติการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัย

รางวลัชมเชย สาขานิติศาสตร์

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

ทิศทางการพัฒนาระบบงานยติุธรรมกับการป้องกันแก้ไข

ปัญหาอาชญากรรม
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6 ผศ.ดร.โสภาพร เนียมหอม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัวทิยานิพนธ์

รางวลัชมเชย สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

การแสดงออกร่วมกันของ p53 และ bcl-2 อาจมี

ความสัมพันธก์ับการมีอยูข่องไวรัส Epstein-Barr และการ

แสดงออกของแอนติเจนของนิวเคลียสเซลล์ก าลังเพิม่

จ านวนในมะเร็งหลังโพรงจมูก

7 ศ.ดร.วนัเพ็ญ ชัยค าภา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
รางวลัอาจารยดี์เด่นแห่งชาติ สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

สภาอาจารยม์หาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ทัง้ในด้านวชิาการและความเป็นครู

จากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

8 ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวสัดิวตัน์ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักวทิยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในพระบรม

ราชูปถัมภ์

ความสัมพันธร์ะหวา่งโครงสร้างและหน้าทีก่ารท างานของ

โปรตีนและประสบการณ์งานวจิัยด้านโปรตีน

9 ศ.นพ.สุทัศน์ ฟูเ่จริญ สถาบันวจิัยและพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวลันักวทิยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนพระบรม

ราชูปถัมภ์

การวจิัยด้านธาลัสซีเมีย

10 ศ.ดร.วชิัย บุญแสง คณะวทิยาศาสตร์
รางวลัผลงานวชิาการดีเด่น ด้านวทิยาศาสตร์

มูลนิธโิตโยต้า ประเทศไทย

ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ : จากสารพันธกุรรมสู่เทคโนโลยพีิสูจน์

บุคคล

11 ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพร เกิดสวา่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล บี-บราวน์ เพือ่การแพทยแ์ละ

สาธารณสุขไทย

บริษัท บี - บราวน์ ประเทศไทย จ ากัด

The study of human Reproduction and family 

planning

12 นายวรัิตน์ ศรีค าจันทร์ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน

รางวลัและเกียรติบัตรผลงานวจิัยดีเยีย่ม บัณฑิตวจิัยระดับ

ปริญญาเอก สาขาประชากรศึกษา

ทีป่ระชุมเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศ

ไทย คร้ังที ่3 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

จิตส านึกพลเมืองในบริบทประชาสังคมไทย
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1 รศ.สุวไิล เปรมศรีรัตน์ สถาบันวจิัยภาษาและวฒันธรรม เพือ่พัฒนาชนบท

รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล

สาขาการวจิัย ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง

มหาวทิยาลัยมหิดล

แผนทีภ่าษาของกลุ่มชาติพันธุต่์างๆ ในประเทศไทย

2 รศ.ศันสนีย ์ไชยโรจน์ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล

สาขาการวจิัย ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง

มหาวทิยาลัยมหิดล

การศึกษาทางจุลชีววทิยา และชีววทิยาระดับโมเลกุลของ

เชือ้มาลาเรีย Plasmodium falciparum

3 ผศ.ประเสริฐ เอือ้วรากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล

สาขาการวจิัย ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง

มหาวทิยาลัยมหิดล

Traget cell populations of human 

immunodeficiency virus type 1 in peripheral 

blood lymphocytes with different chemokine 

receptors at various stage of disease progression
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