
ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

1 ศ.พญ.อ ำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี
รำงวลั Simple Things Great Results

บริษัท ZLB BEHRING เยอรมนี
ชุดตรวจวนิิจฉัยโรคฮีโมฟีเลียชนิดเอและบี

2
รศ.วนัดี กฤษณพันธ์

น.ส.ปองทิพย ์สิทธสิำร
คณะเภสัชศำสตร์

รำงวลั The Nagai Award Thailand for Research 2003

The Nagai Foundation Tokyo

Antioxidative compound in the leave of Siamese 

neem tree

3 ผศ.สุคนธำ คงศีล คณะสำธำรณสุขศำสตร์

รำงวลั International AIDS Society

Governing Council, Region 5 : The Middle East, 

Asia and Oeanic

International AIDS Society

-

4
นำยพิศิษฐ์ พลธนะ

(อ.ทีป่รึกษำ: ศ.บุญเสริม วทิยช ำนำญกุล)
คณะวทิยำศำสตร์

รำงวลั Student Award for the Best Oral 

Communication

กำรประชุม "VIII International Polychaete 

Conference"

Culture of Perinereis nuntia brevicirris : 

Prostaglandin F2α  Content in the Atokous Stage

5 น.ส.ลักษณำ ฉำยสวงิ คณะเทคนิคกำรแพทย์

รำงวลั Travel Award

Society of Free Radical Biology and Medicine 

Seattle, U.S.A.

ADR-induced Cardiotoxicity in Vivo is Requlated 

by the MnSOD and iNOS Genes and is Tightly 

Correlated with Mitochondrial Oxidative/Nitrative 

Damage

6 น.ส.โชติรส ดำวสุโข คณะเทคนิคกำรแพทย์
รำงวลั Young Investigator Award

The Oxygen Society, U.S.A.

Mechanisms and Consequences of MnSOD 

Expression in Cancer Therapetics-induced Cardiac 

Injury
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ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

1 ศ.ดร.สมศักด์ิ รุจิรวฒัน์ คณะวทิยำศำสตร์

รำงวลันักวจิัยดีเด่นแห่งชำติ

สำขำวทิยำศำสตร์เคมีและเภสัช

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิัยแห่งชำติ

-

รศ.ศันสนีย ์ไชยโรจน์

รศ.ปรัชญำ คงทวเีลิศ

น.ส.พรพิมล อังคเศกวนิัย

คณะวทิยำศำสตร์

ศ.ดร.ศรชัย หลูอำรียสุ์วรรณ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน

3

รศ.นพ.สมนึก ด ำรงกิจชัยพร

นพ.ชลธปิ พงศ์สกุล

นพ.วรชัย ศิริกุลชยำนนท์

น.ส.วำสนำ สถิตยจ์ันทรำกุล

นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

นำงปิยะนุช ระเด่นอำหมัด

น.ส.พัชรี กำรสมบัติ

นพ.นรินทร์ คุณกิตติ

น.ส.จตุพร เรืองรักษำ

ศ.รัชตะ รัชตะนำวนิ

นพ.วรัิตน์ ลีประเสริฐ

พญ.สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ์

นพ.ววิฒัน์ ตปนียโอฬำร

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี

รำงวลัผลงำนวจิัย

รำงวลัชมเชย สำขำวทิยำศำสตร์กำรแพทย์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิัยแห่งชำติ

ผลของภำวะ metabolic acidosis ต่อ bone 

remodeling process ในผู้ป่วย distal renal tubular 

acidosis และกำรรักษำ

4
ดร.ดวงพร แจ่มใส

(อ.ทีป่รึกษำ : ศ.นพ.สุทัศน์ ฟูเ่จริญ)
สถำบันวจิัยและพัฒนำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

รำงวลัวทิยำนิพนธ์

รำงวลัดีเด่น สำขำวทิยำศำสตร์กำรแพทย์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิัยแห่งชำติ

กำรสร้ำงหนูฮีโมโกลบินอี และเบต้ำศูนย์-ธำลัสซีเมีย
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2

รำงวลัผลงำนวจิัย

รำงวลัชมเชย สำขำวทิยำศำสตร์กำรแพทย์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิัยแห่งชำติ

กลไกกำรปฏิสัมพันธข์อง host กับปรสิตในหญิงมีครรภ์ที่

เป็นโรคมำลำเรียชนิดฟัลซิปำร่ัม
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5
อ.ดร.พำฤทธิ ์เปล่ียนข ำ

(อ.ทีป่รึกษำ: ผศ.ดร.สุเทพ ไวยครุฑธำ)
คณะวทิยำศำสตร์

รำงวลัวทิยำนิพนธ์

รำงวลัชมเชย สำขำวทิยำศำสตร์กำรแพทย์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิัยแห่งชำติ

วธิกีำรสร้ำงซัยโมเจนของไรโบนิวคลีเอสเอทีม่ีควำมจ ำเพำะ

ต่อกำรกระตุ้นด้วยพลำสเมปซินที ่2 ของเชือ้พลำสโมเดียม

6 ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์

รำงวลัวทิยำนิพนธ์

รำงวลัชมเชย สำขำรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิัยแห่งชำติ

กระบวนกำรก ำหนดระเบียบวำระของประเทศไทย : 

กรณีศึกษำกำรจัดต้ังกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยศึกษำ

รูปแบบของ FBI

7 ศ.เกียรติคุณภัทรพร อิศรำงกูร ณ อยธุยำ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี

รำงวลัมหำวทิยำลัยมหิดล บี-บรำวน์

มหำวทิยำลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บี บรำวน์ ประเทศไทย

จ ำกัด

1. โรคเลือดออกในทำรก

2. โรคไข้เลือดออก

3. โรคฮีโมฟีเลีย

4. โรค Acquired Platelet Dysfunction with 

Eosinophilia (APDE)

5. กำรพัฒนำงำนในกำรใช้ส่วนประกอบของโลหิตและ

ผลิตภัณฑ์โลหิตในกำรรักษำโรค

6. กำรป้องกันกำรแพร่เชือ้เอดส์จำกกำรรับโลหิตและ

ผลิตภัณฑ์โลหิตในกำรรักษำโรค

7. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรเตรียมกำวไฟบรินใช้เองใน

ประเทศไทยและประยกุต์ใช้ทำงคลินิกทัว่ประเทศ

8 ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชัง่ คณะวทิยำศำสตร์

รำงวลันักวทิยำศำสตร์รุ่นใหม่

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยใีนพระบรม

รำชูปถัมภ์

ศึกษำและพัฒนำปฎิกิริยำทำงเคมีอินทรียสั์งเครำะห์ เพือ่

ใช้สร้ำงโมเลกุลเป้ำหมำยทีม่ีคุณสมบัติตำมต้องกำร และ

งำนวจิัยกำรศึกษำควำมสัมพันธร์ะหวำ่งพันธะเคมี และผล

ทำงอิเล็คโทรนิคของพันธะเคมีทีม่ีต่อโครงสร้ำงสำมมิติของ

โมเลกุล อันมีผลโดยตรงต่อสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมี

ของสสำร

9 รศ.สมพร เตรียมชัยศรี คณะพยำบำลศำสตร์
รำงวลันักวจิัยดีเด่นทำงกำรพยำบำลสำธำรณสุข

สมำคมพยำบำลสำธำรณสุขไทย
-



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

ระดับชำติ

10 ศ.วสุิทธิ ์ใบไม้ คณะวทิยำศำสตร์
รำงวลันักชีววทิยำอำวโุสดีเด่น

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย
-

11
นำยนิติพล รัตนเศรษฐยทุธ

(นักศึกษำปริญญำโท)
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน

รำงวลัที ่1 กำรน ำเสนอผลงำนวจิัยระดับชำติ ในกำร

ประชุมโรคติดต่อน ำโดยแมลง

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย

-

12 อ.กนิษฐ์ บุญอนันธนสำร คณะทันตแพทยศำสตร์
รำงวลัเสนอผลงำนวชิำกำร (โปสเตอร์ดีเด่น)

สมำคมกำยวภิำคศำสตร์ (ประเทศไทย)

กำรเหนีย่วน ำให้เกิดก้อนแร่สะสมจำกเซลล์เอ็นยดึปริทันต์

มนุษยด้์วยสำรสกัดยอ



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

1 รศ.แสงชัย พฤทธพิันธ์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี
รำงวลัมหำวทิยำลัยมหิดล สำขำกำรวจิัย

มหำวทิยำลัยมหิดล

กำรเตรียมปำกมดลูกให้นุม่และถ่ำงขยำยด้วยกำรใช้ยำ 

Misopostol ทำงช่องคลอดก่อนกำรตรวจผ่ำตัดด้วยกล้อง

ส่องโพรงมดลูก : ท ำกำรศึกษำแบบวธิ ีrandomized 

controlled trial

2 อ.สุธ ียกส้ำน สถำบันวจิัยและพัฒนำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
รำงวลัมหำวทิยำลัยมหิดล สำขำกำรวจิัย

มหำวทิยำลัยมหิดล

กำรพัฒนำวคัซีนไข้เลือดออกรวม 4 ชนิด Live 

attenuated  tetravalent dengue vaccine

3
นำยปริญ สุวรรณประภำ

(นักศึกษำปริญญำเอก)
-

รำงวลัเผยแพร่ผลงำนวทิยำนิพนธ์

บัณฑิตวทิยำลัย มหำวทิยำลัยมหิดล
-

4
นำงสำวเสำวนิต นำคะศิริ

(นักศึกษำปริญญำโท)
-

รำงวลัเผยแพร่ผลงำนวทิยำนิพนธ์

บัณฑิตวทิยำลัย มหำวทิยำลัยมหิดล
-
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ระดับสถำบัน


